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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...

▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

• الثالاثء  13نونرب  2018بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية:
 انتخاب أأعضاء مكتب اللجنة.
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

• ا ألربعاء  14نونرب :2018
الساعة التاسعة والنصف صباحا :انتخاب مكتب اللجنة؛
الساعة العارشة صباحا :البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق
 25.14يتعلق مبزاوةل همن حمرضي ومناويل املنتجات الصحية.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...
▪

رئيس مجلس المستشارين يترأس أشغال اليوم
الدراسي المنظم بالمجلس حول موضوع "
الديموقراطية وأسئلة الوساطة".

افتتح رئيس جملس املستشارين
الس يد حكمي بن شامش أأشغال اليوم
ادلرايس املنظم من طرف اجمللس برشاكة
مع اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ودمع من
مؤسسة ويس متنسرت لدلميوقراطية حول
موضوع "ادلميقراطية وأأس ئةل الوساطة"،
يوم ا ألربعاء  7نونرب .2018
وخالل لكمته ابملناس بة أأكد
رئيس اجمللس احلاجة امللحة لبناء نظام
وطين موحد ومتاكمل وانجع بشأأن الوساطة يف أأبعادها املؤسساتية والس ياس ية والاجامتعية واملدنية والاقتصادية
والثقافية وحىت الهوايتية.
و أأوحض الس يد الرئيس أأن املسار ادلميقراطي يف املغرب يسعى اإىل جتديد ألياته وتطوير أأدوات
اش تغاهل ،وذكل حىت يمتكن من مواكبة حتولت اجملمتع ودينامياته ،وتقدمي أأجوبة انجعة عام ينشأأ عهنا من متطلبات
وحتدايت.
و أأبرز ،أأن وضعية مؤسسات الوساطة الاجامتعية ارتقت ،مع دس تور يوليوز  ،2011ملس توى
الوساطة املؤسساتية املؤطرة مبقتىض ادلس تور والقوانني احملدثة لها ،مشريا يف هذا الصدد اإىل أأن ادلس تور
خصص اببه الثاين عرش لــ "احلاكمة اجليدة" وحدد املؤسسات اليت ميكن أأن تهنض هبا ،مربزا أأن الهيئات
ا ألخرى تتقاطع صالحياهتا ،لك واحدة يف جمالها ،مع همامت الوساطة الاجامتعية.
واعترب أأن ا ألمر يتعلق ببنيان مكمتل الهندسة من الناحية املعيارية واملؤسساتية ،اإذ أأصبحت هيئات
الوساطة املؤسساتية ،وإاىل جانب املؤسسات احلزبية والنقابية ومنظامت اجملمتع املدين ،تشلك جزء من البناء
احلديث لدلوةل ،يوفرلها ادلس تور بنية قانونية هامة ،ويضمن لها اس تقاللية معلها.
مجلس المستشارين
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ودعا الس يد بن شامش ،اإىل بناء نظام وطين موحد ومتاكمل وانجع
بشأأن الوساطة يف أأبعادها املؤسساتية والس ياس ية والاجامتعية واملدنية
والاقتصادية والثقافية وحىت الهوايتية.
و أأكد أأن اخلطب امللكية السامية ا ألخرية تضمنت عنارص التشخيص النقدي ألزمة النس يج الوطين
للوساطة الس ياس ية والاجامتعية واملدنية ،ومداخل استرشاف عنارص جتاوز هذه ا ألزمة ،مذكرا يف هذا الصدد،
عىل اخلصوص ،بقرار رفع ادلمع العمويم اخلاص هبيئات الوساطة احلزبية.
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▪

استقبال وزيرة العدل االسبانية .

أأجرى الس يد عبد الاهل احللوطي خليفة رئيس
جملس املستشارين ،مباحثات مع الس يدة Dolores
 Delgadoوزيرة العدل ابململكة ا إلس بانية حبضور سفري
بالدها املعمتد ابلرابط ،اليوم الثالاثء  30أأكتوبر  2018مبقر
اجمللس.
وخالل هذا اللقاء ،أأبرز اجلانبان معق ومتانة
الروابط التارخيية وعالقات الصداقة وحسن اجلوار،
والشـراكة الاسرتاتيجية املمتزية اليت جتمع بني البدلين اجلارين
يف خمتلف اجملالت.
واس تعرض الس يد احللوطي أأوجه التعاون املمثر املمتزي اذلي جيمع بني البدلين الصديقني يف
خمتلف اجملالت مهنا اجلانب ا ألمين ،وحماربة الإرهاب والتطرف وحفظ ا ألمن والاس تقرار ،والتصدي للهجرة غري
الشـرعية ،وحماربة اجلرمية املنظمة والاجتار يف البشـر.
واس تعرض الس يد عبد الإهل احللوطي أأمه ادليناميات الإصالحية اليت شهدهتا اململكة املغربية
يف جمالت متعددة خصوصا عىل مس توى منظومة العداةل اليت أأطلقها صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه
هللا ،واليت مكنت بالدان من توطيد مسلسل الانتقال ادلميقراطي.
وعىل الصعيد الربملاين ،أأشاد الس يد عبد الإهل احللوطي بعالقات التعاون املمتزية القامئة بني برملاين
البدلين الصديقني ،ممثنا يف هذا الإطار جتربة "املنتدى الربملاين املغريب-ا إلس باين" كإطار للعمل ،وفضاء
للحوار ،وتعزيز التنس يق والتشاور حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك بني املؤسس تني التشـريعيتني ابلبدلين
يف خمتلف احملافل الربملانية ا إلقلميية وادلولية.
من جانهبا ،اعتربت وزيرة العدل الاس بانية أأن زايرهتا تروم اللقاء مع املسؤولني املغاربة ،معربة عن
أأملها يف أأن تسامه هذه الزايرة الهامة يف تعزيز جسور الثقة وتوطيد عالقات الرشاكة الاسرتاتيجية القامئة بني
البدلين ،مؤكدة أأن اإس بانيا واملغرب يواهجان حتدايت مشرتكة ضد الإرهاب ادلويل واجلرمية املنظمة والاجتار
يف البــرش ،وادلفاع عن حقوق الإنسان ،داعية يف هذا الإطار اإىل تعزيز احلوار وتكثيف التنس يق ومواصةل
التعاون الثنايئ لتحقيق ا ألهداف املرجوة مبا خيدم مصاحلهام املشرتكة.
وتناول اجلانبان ،خالل هذا اللقاء ،عددا من القضااي ذات الاهامتم املشرتك.
مجلس المستشارين
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▪

وفد عن مجلس المستشارين يشارك في عملية
مراقبة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس
األمريكي.

شارك لك من املستشارين الس يدين محمد البكوري
وعبد الكرمي اهلمس ومرافقهام الاداري عن جملس املستشارين
الس يد حامت الفتحوين ،يف معلية مراقبة انتخاابت التجديد
النصفي للكونغرس ا ألمرييك لس نة  ،2018مضن وفد دويل
يتكون من  100برملاين وبرملانية ميثلون ادلول أأعضاء منظمة
ا ألمن والتعاون يف أأورواب.
وتأأيت مشاركة وفد جملس املستشارين يف العملية
املذكورة ،اليت يسهر عىل تنظميها مكتب املؤسسات
ادلميقراطية وحقوق الانسان التابع ملنظمة ا ألمن والتعاون يف أأورواب ،اس تجابة دلعوة وهجها رئيس امجلعية الربملانية
الس يد  George TSETERELLIللس يدين املستشارين ،وذكل تتوجيا للمجهودات اليت تقوم هبا شعبة جملس
املستشارين بدمع متواصل من طرف الس يد حكمي بنشامش ،للهنوض برشاكة اململكة املغربية مع منظمة ا ألمن
والتعاون يف أأورواب ومجعيهتا الربملانية ،وللتعريف مبسلسل الاصالحات العميقة اليت حققها املغرب يف جمالت
متعددة يف مقدمهتا حقوق الانسان ،فضال عن معل اململكة املتواصل كرشيك اسرتاتيجي دلول املنظمة ملواهجة
التحدايت ا ألمنية وتدفق الهجرة غري الرشعية من دول جنوب املتوسط.
وقد قام وفد جملس املستشارين ابملشاركة يف دورة نظمهتا امجلعية الربملانية ملنظمة ا ألمن والتعاون يف أأورواب،
لتأأطري وفود املراقبني الربملانيني ابلعامصة وش نطن يويم  3و 4نونرب  ،2018حيث مت تقدمي عروض من طرف
 ،ومجموعة من املرحشني عن احلزبني امجلهوري  ODHIRممثليي مكتب املؤسسات ادلميقراطية وحقوق الانسان
وادلميقراطي ،وممثيل اللجان امللكفة بتنظمي العمليات الانتخابية ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ،ومجموعة من رؤساء
معاهد ا ألحباث الس ياس ية ،وإاعالميني دوليني و أأمريكيني.
.

مجلس المستشارين
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وقد قامت اللجنة املركزية ملراقبة الانتخاابت التابعة للجمعية الربملانية
ملنظمة ا ألمن والتعاون يف أأورواب ابنتداب املستشارين الس يد محمد البكوري
وعبد الكرمي اهلمس لزايرة مجموعة من ماكتب الاقرتاع بدائرة كويزن التابعة ملدينة نيويورك هبدف جتميع املعطيات
واملالحظات حول سري العملية الانتخابية ،حيث قام املستشاران بتقدمي تقريرهام الهنايئ بعد اإغالق ماكتب الاقرتاع
وقاموا ابإرساهل اىل اللجنة املركزية التابعة للجمعية الربملانية للمنظمة ابلعامصة واش نطن .
وسرتفع ا ألمانة العامة للجمعية الربملانية ملنظمة ا ألمن والتعاون يف أأورواب تقريرها الهنايئ حول سري العملية
الانتخابية ا ألمريكية اىل لك من رئاسة امجلعية الربملانية واجمللس الوزاري ملنظمة ا ألمن والتعاون يف أأورواب ،حيث
سيمت عرضه ومناقش ته خالل أأشغال ادلورة الش توية للجمعية الربملانية املزمع عقدها بفيينا شهر فرباير املقبل .
وحرض وفد جملس املستشارين ،بدعوة من قيادة احلزب ادلميقراطي بولية نيويورك ،حفل الإعالن عن
نتاجئ انتخاابت التجديد النصفي للكونغرس ا ألمرييك اذلي نظمه احلزب ادلميقراطي ابدلائرة الانتخابية الثالثة لولية
نيويورك ،حيث التقى الس يدين املستشارين محمد البكوري وعبد الكرمي اهلمس مبجموعة من قيادات احلزب عىل
ر أأسهم عضو الكونغرس الس يد ، Thomas SUOZZIورئيس الهيئة الترشيعية عن دائرة انسو بولية نيويورك
الس يد ، Arnold DRUCKERوعضو اجمللس الوطين ادلميقراطي الس يد ، Charles LAVINEو أأمني عام
اللجنة ادلولية حلقوق الانسان دلى ا ألمم املتحدة الس يدMalik NADEEM ABID.
هذا وعقد وفد جملس املستشارين لقاءات مماثةل مع مجموعة من قيادات احلزب ادلميقراطي بولية نيويورك،
فضال عن عضو الكونغرس ا ألمرييك عن احلزب امجلهوري الس يد .Lee ZELDIN
جدير ابذلكر أأن صاحبة السمو ا ألمرية لةل
جامةل العلوي ،سفرية صاحب اجلالةل بواش نطن،
اس تقبلت وفد جملس املستشارين صباح يوم ا ألربعاء
فاحت نونرب  2018ابلعامصة ا ألمريكية ،حيث عربت عن
شكرها لوفد شعبة اجمللس ،وعن وتقديرها ودمعها
للمبادرات واجملهودات اليت يقوم هبا أأعضاء الوفد املذكور
لتقوية معل ادليبلوماس ية الربملانية املغربية.

مجلس المستشارين
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كام عقد وفد جملس املستشارين لقاء مع املفوض السايم حلقوق
الانسان عن احلزب ادلميقراطي بولية نيويورك الس يد Zahid SYEDبتارخي
 28أأكتوبر  ،2018حيث تباحث اجلانبان خالل اللقاء مواضيع متعلقة حبقوق الانسان ،و أأطلعه الس يدان
املستشاران عن الاصالحات العميقة اليت حققها املغرب يف اجملال ،موهجني هل ادلعوة للقيام بزايرة للمملكة املغربية
مبعية وفد من املنتخبني عن احلزبني امجلهوري وادلميقراطي بوليته.
وقد عرب املفوض السايم عن سعادته بلقاء وفد جملس املستشارين واضطالعه عىل اجملهودات احلثيثة
اليت يقوم هبا املغرب يف هذا اجملال ،ليؤكد هلم عن اعزتامه تنظمي زايرة للمغرب مضن وفد ميثل منتخبني عن ولية
نيويورك خالل الشهور املقبةل .كام التقى وفد اجمللس يوم الثنني  29أأكتوبر  2018مع مجموعة من الفاعلني املغاربة
ا ألمريكيني ،حيث اتفقوا عىل رضورة وضع خارطة طريق إلرشاك املواطنني ا ألمريكيني املنحدرين من املغرب
لتوطيد عالقات التعاون والرشاكة بني املنتخبني املغاربة وا ألمريكيني.

مجلس المستشارين
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20182018

▪

بحضور مجلس المستشارين ،االتحاد االفريقي وبرلمان عموم افريقيا يراقبان
االنتخابات الرئاسية بجهورية مدغشقر.

انتدب و ألول مرة ،برملان معوم
اإفريقيا املستشار الربملاين املغريب الس يد عبد اللطيف
ابدوح ،للمشاركة مضن بعثة الاحتاد الافريقي لتتبع
ومراقبة الانتخاابت الرئاس ية جبمهورية مدغشقر واليت
جرت يوم ا ألربعاء  7نونرب .2018

مجلس المستشارين
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▪

المؤتمر  41لإلتحاد البرلماني اإلفريقي ينتخب

أعضاء لجنته التنفيذية للفترة .2020-2018

انتخب الإحتاد الربملاين الإفريقي يف اإطار جلس ته
اخلتامية ملؤمتره ال  41املنعقدة بعامصة مجهورية نيجرياي
الفيدرالية أأبوجا أأعضاء جلنته التنفيذية.
وتتكون اللجنة التنفيذية ل إالحتاد الربملاين الإفريقي
من ثالثة مندوبني عن لك برملان عضو ابلحتاد رشيطة ضامن
متثيلية للجنسني وجملليس الربملان يف حاةل ما يمتزي ا ألخري بنظام
الثنائية الربملانية.
وميثل الربملان املغريب يف اللجنة التنفيذية اليت مت انتخاهبا لك من:
 oاملستشار الس يد أأمحد شد ،رئيس جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية مبجلس
املستشارين ،عضو الفريق احلريك؛
 oالنائبة الس يدة لبىن الكحيل ،عضو فريق العداةل والتمنية مبجلس النواب؛
 oالنائب الس يد عبد الرزاق انيت دبو ،عضو فريق التجمع ادلس توري مبجلس النواب.

مجلس المستشارين
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▪

 ...ويختتم أشغاله بالمصادقة على قرارات هامة

اختمت الاحتاد الربملاين الإفريقي اليوم امجلعة 09
نونرب  2018بعامصة مجهورية نيجرياي الفيدرالية أأبوجا
فعاليات مؤمتره ال  41ابملصادقة عىل قرارات مرفوعة اإليه
من قبل جلنتيه ادلامئتني  -جلنة الشؤون الس ياس ية وجلنة
الشؤون الإقتصادية والتمنية املس تدامة  -وكذا جلنة
النساء الربملانيات.
هكذا ،صادق املؤمتر  41ل إالحتاد الربملاين
الإفريقي عىل قرار مرفوع اإليه من اللجنة الس ياس ية يف
موضوع" :دور الربملاانت يف ماكحفة الإرهاب والتصدي
للجامعات املسلحة واجلرمية املنظمة يف اإفريقيا" عقب اجامتعها املنعقد يوم امخليس  8نونرب  2018واذلي تر أأسه الس يد
أأجنياب بيري فالمبو ،عضو جملس الش يوخ ابلاكمرون وانئب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد ،وهو الاجامتع اذلي
شارك فيه مندوبو الربملاانت التالية :اجلزائر ،أأنغول ،بوركينا فاسو ،بزروندي ،مجهورية اإفريقيا الوسطى ،كوت
ديفوار ،الاكمريون ،الكونغو ،جيبويت ،مرص ،الغابون ،غاان ،غينيا بيساو ،غينيا الاس توائية ،مايل ،املغرب،
النيجري ،نيجرياي ،أأوغندا ،مجهورية الكونغو ادلميقراطية ،رواندا ،الس نغال ،السودان وزميبابوي.
كام شارك يف هذا الإجامتع أأيضا بصفة مراقبني ممثلو املنظامت الربملانية التالية :الاحتاد الربملاين العريب،
جملس الشورى ل إالحتاد املغاريب ،واحتاد جمالس ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون الإساليم.
يف ذات الس ياق ،صادق املؤمتر  41لالحتاد الربملاين الإفريقي أأيضا عىل قرار مرفوع اإليه من جلنة
الشؤون الإقتصادية والتمنية املس تدامة يف موضوع" :تشجيع الاستامثر اخلاص كعامل رئييس للتمنية الاقتصادية
يف اإفريقيا" وهو املوضوع اذلي تدارس ته اللجنة يف اجامتعها املنعقد يوم أأمس امخليس  08نونرب حتت رئاسة الس يد
مصطفى أأمبجوي ،عضو امجلعية الوطنية ابلسينغال وشارك فيه مندوبو الربملاانت املشاركة يف املؤمتر وكذا ممثيل
املنظامت الربملانية املشاركة بصفة مراقب.
كام صادق املؤمتر  41ل إالحتاد الربملاين الإفريقي عىل قرار مرفوع اإليه من قبل جلنة النساء الربملانيات
الافريقيات يف موضوع" :تعزيز تعلمي الفتيات نكطريقة فعاةل ملاكحفة الزواج املبكر يف اإفريقيا" واذلي تدارس ته
اللجنة يف اجامتعها املنعقد يوم ا ألربعاء  07نونرب  2018برئاسة الس يدة أأان بوابييه جومزي ،عضوة امجلعية الوطنية
ابلسينغال والرئيسة املنهتية وليهتا للجنة النساء الربملانيات ل إالحتاد الربملاين الإفريقي.
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أيام وندوات دراسية...
▪ مجلس المستشارين ينظم يوما دراسيا حول
موضوع "الديمقراطية وأسئلة الوساطة".

احتفاء ابليوم العاملي لدلميقراطية
وتفاعال مع التوصية الصادرة عن الاحتاد
الربملاين ادلويل ادلاعية اإىل اس تلهام
مضمون الإعالن العاملي بشأأن ادلميقراطية؛
ومواصةل منه لحتضان احلوار
العمويم والنقاش اجملمتعي التعددي
خبصوص القضااي ذات الصةل ابإعامل أأحاكم
ادلس تور وضامن المتتع ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية والبيئية؛
وبرشاكة مع اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ودمع من مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية ،نظم جملس
املستشارين ،يوم ا ألربعاء  7نونرب  2018يوما دراس يا حول موضوع "ادلميقراطية وأأس ئةل الوساطة ابملغرب"،
وقد اس هتدف هذا اليوم ادلرايس حتليل اإشاكلية دور ا ألحزاب الس ياس ية والنقاابت واجملمتع املدين
ابعتبارها مؤسسات للوساطة الاجامتعية تقوم بوظائف المتثيل املؤسسايت للمجمتع وادلفاع عن حرايت املواطنني
وحقوقهم الاجامتعية والاقتصادية والثقافية والس ياس ية.
كام كن اللقاء فرصة للوقوف عىل أأدوار هذه املؤسسات يف ترس يخ بناء دوةل القانون وتعزيز الثقة
وتبيان وظائف هذه املؤسسات ،وفق املسار اجلديد اذلي اختاره املغرب عىل ضوء أأحاكم دس تور .2011
وتأأيت أأمهية هذا اللقاء أأيضا "اعتبارا ملا تطرحه الوساطة اليت تضطلع هبا ا ألحزاب الس ياس ية والهيئات
النقابية ومنظامت اجملمتع املدين يف اإطار ما يسمى بأأزمة المتثيلية ،وإاشاكلية التواصل داخل هذه التنظاميت فامي
بيهنا ،وكذا يف عالقهتا ابملواطن".
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ويطرح هذا الرهان العديد من ا ألس ئةل مثل ا ألزمة البنيوية لليات
الوساطة ،حمدودية الإماكنيات املتاحة لليات الوساطة الرتابية يف اإطار
ادلميقراطية المتثيلية ،حمدودية قدرات النس يج امجلعوي الوطين ،الصعوابت
املتعلقة ابنبثاق أليات ادلميقراطية التشاركية اليت أأقرها ادلس تور والقوانني التنظميية ذات الصةل ،حمدودية القدرات
املتعلقة بتدبري بعض التحدايت اجلديدة اليت تشلك أأساس بعض ادليناميات الاحتجاجية مثل مسؤولية املقاوةل يف
حميطها الاجامتعي ،العداةل اجملالية ،احلقوق البيئية ،اخل.
وقد تركزت أأشغال هذا اللقاء حول حمورين أأساس يني وهام :أليات الوساطة وحتدايت ادلميقراطية المتثيلية
ورهاانت اسرتجاع الثقة يف مؤسسات الوساطة الس ياس ية والاجامتعية واملدنية.
وستشهد اجللسة الافتتاحية لهذا اليوم ادلرايس مشاركة لك من الس يد عبد احلكمي بن شامش ،رئيس
جملس املستشارين ،والس يد مصطفى الرميد ،وزير ادلوةل امللكف حبقوق الإنسان ،والس يد محمد الصبار ،أأمني عام
اجمللس الوطين حلقوق الانسان ،والس يد طوماس راييل ،سفري اململكة املتحدة ابملغرب ،ابلإضافة اإىل أأعضاء مكتب
جملس املستشارين وخرباء دوليني و أأساتذة جامعيني وفاعلني مدنيني.
وقد متخضت عن هذا اللقاء ادلرايس الهام وثيقة مرجعية تضمنت خالصات أأشغاهل املمثرة وعددا من
التوصيات الهامة.
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اإلشراف
▪ ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
▪ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
▪ قسم الإعالم؛
▪ مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
الربيد الإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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