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اجتماعات وقرارات المكتب...

• اجتماع رقم 2019/01
ليوم االثنين  07يناير 2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 07يناير2019اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة رئيس اجمللس
الس يد حكمي بنشامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عبد الصمد قيوح
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملريش
عبد الوهاب بلفقيه
أأمحد اخلريف
أأمحد تويزي

:

اخلليفة ا ألول 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 السادة:
▪ عبد الااله احللوطي
▪ عز ادلين زكري
▪ محمد عدال

:

مجلس المستشارين

اخلليفة الثاين للرئيس؛
:
حماسب اجمللس؛
:
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖العالقة مع املؤسسات ادلس تورية:
 قرار رمق  2019/01/01بتوزيع تقرير اجمللس ا ألعىل للحساابت حول تقيمي تدبري اخملطط ا إالس تعجايل لوزارة
الرتبية الوطنية عىل الفرق واجملموعة الربملانية.
 قرار رمق  2019/01/02بتوزيع تقرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول "الاقتصاد ا ألزرق :ركزية
أأساس ية لبناء منوذج تمنوي جديد" عىل الفرق واجملموعة الربملانية.
❖شؤون تنظميية:
 قرار رمق  2019/01/3بتلكيف اإدارة جملس املستشارين ابإعداد تصور متاكمل لتزنيل مقتضيات القانون رمق
 31/13املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات ،خاصة عىل مس توى توصيف همام االإطار االإداري اذلي سيتوىل
الرد عىل طلبات احلصول عىل املعلومات ،وكذا تكييف نوع املعلومات املس تثناة من أأحاكم هذا القانون مع خصوصية
جملس املستشارين ،مع اإنشاء قاعدة بياانت لتجميع الطلبات ومعاجلهتا.
 قرار رمق  2019/01/04مبراسةل الفرق واجملموعة الربملانية وتذكريها مبوعد جتديد ترصحي أأعضاء اجمللس مبمتلاكهتم
دلى الهيئة اخملتصة ابجمللس ا ألعىل للحساابت طبقا للقانون التنظميي رمق  51/07بتمتمي القانون التنظميي رمق 32/97
املتعلق مبجلس املستشارين وذكل خالل شهر فرباير من س نة .2019
❖الترشيع:
 قرار رمق  2019/01/05بربجمة جلسة عامة يوم الثالاثء  08يناير  2019مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية
ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية:
 .1مرشوع قانون رمق  62.18احملدّ دة مبوجبه السن القانونية اليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد أأفراد
القوات املساعدة.
 .2مرشوع قانون رمق  121.12يقىض بتغيري وتمتمي القانون رمق  24.96املتعلق ابلربيد واملواصالت.
 .3مرشوع قانون رمق  22.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ابلرابط يف  28فرباير  2018بني
اململكة املغربية ومجهورية بنغالديش الشعبية لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان
الرضائب عىل ادلخل.
 .4مرشوع قانون رمق  23.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقعة ابلرابط يف 27
فرباير  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين.

مجلس المستشارين
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 .5مرشوع قانون رمق  12.16يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة محمد
السادس للهنوض اب ألعامل الاجامتعية ملوظفي وأأعوان وزارة الشؤون
اخلارجية والتعاون ادلويل؛ (يف اإطار قراءة اثنية)
 .6مقرتح قانون يقيض بتعديل املادتني  65و 66من القانون رمق
 67.12املتعلق بتنظمي العالقات التعاقدية بني املٌكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أأو لالس تعامل
املهين الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.13.111يف  15حمرم  19( 1435نونرب .)2013
 .7مقرتح قانون لتعديل الفصل  106من الظهري الرشيف الصادر يف ( 09رمضان  12 )1331غشت
 1913بشأأن قانون الالزتامات والعقود كام مت تعديهل وتمتميه؛
 .8مرشوع قانون رمق  52.17بنسخ القانون رمق  17.88املتعلق ابإثبات مدة الصالحية ابملصربات وش به
املصربات واملرشوابت املعلبة اخملصصة الس هتالك االإنسان أأو احليواانت.
 .9مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  89.15يتعلق ابجمللس الاستشاري للش باب والعمل امجلعوي.
 .10مرشوع قانون رمق  96.18يتعلق ابإلغاء بعض ادليون املس تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وا ألقالمي
وامجلاعات.
 .11مرشوع قانون رمق  47.18يتعلق ابإصالح املراكز اجلهوية لالستامثر وابإحداث اللجان اجلهوية املوحدة
لالستامثر؛
 .12مرشوع قانون رمق  36.18بتغيري الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  1.76.534الصادر يف  15من
شعبان  12( 1396غشت  )1976اخملول مبوجبه تعويض اإجاميل لبعض قدماء املقاومني و أأعضاء جيش
التحرير وذلوي حقوقهم.
 .13مرشوع قانون رمق  44.18يتعلق ابخلدمة العسكرية.
وسريأأس هذه اجللسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أأمحد اخلريف أكمني
للجلسة.
 قرار رمق  2019/01/06بدعوة ندوة الرؤساء لالجامتع يوم الثالاثء  08يناير  2019عىل الساعة احلادية
عرش صباحا لرتتيب مواد هذه اجللسة وتنظمي املناقشة.
 قرار رمق  2019/01/07ابإحاةل مشاريع القوانني التالية اليت توصل هبا اجملس من جملس النواب عىل جلنة
اخلارجية:
▪ مرشوع قانون رمق  14.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع ابلرابط يف
 19يناير  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية بامن.
▪ مرشوع قانون رمق  20.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن الاعرتاف املتبادل برخص الس ياقة،
املوقع ابلرابط يف  26ديسمرب  2017بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر.
▪ مرشوع قانون رمق  28.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن النقل ادلويل عرب الطرق للمسافرين
والبضائع ،املوقع ابلرابط يف  8مارس  2018بني اململكة املغربية ومجهورية مايل.
مجلس المستشارين
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▪ مرشوع قانون رمق  30.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن
الاعرتاف املتبادل برخص الس ياقة ،املوقع ابلرابط يف 8
مارس  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية
مايل.
▪ مرشوع قانون رمق  35.18يوافق مبوجبه عىل واثئق الاحتاد الربيدي العاملي والقرارات اليت اختذها
املؤمتر اخلامس والعرشون لالحتاد ،املنعقد ابدلوحة س نة .2012
▪ مرشوع قانون رمق  39.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب
يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.
▪ مرشوع قانون رمق  40.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو بشأأن التشجيع وامحلاية املتبادةل لالستامثرات.
▪ مرشوع قانون رمق  41.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بباكو يف  5مارس  2018بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة مجهورية أأذربيجان لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف
ميدان الرضائب عىل ادلخل.
▪ مرشوع قانون رمق  43.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري وتربية ا ألحياء
البحرية ،املوقع بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية
الكونغو.
▪ مرشوع قانون رمق  48.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق االإطار للتعاون يف جمايل الفالحة وتربية املوايش،
املوقع بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو.
▪ مرشوع قانون رمق  49.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان ا ألمن وماكحفة اجلرمية ،املوقع
بباكو يف  5مارس  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية أأذربيجان.
▪ مرشوع قانون رمق  50.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق االإطار للتعاون يف ميدان الطاقة ،املوقع بربازافيل
يف  30أأبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو.
▪ مرشوع قانون رمق  55.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية ابماكو بشأأن حظر اس ترياد النفاايت اخلطرة
اإىل اإفريقيا ومراقبة وإادارة حتركها عرب احلدود االإفريقية ،املعمتدة بباماكو (مايل) يف  30يناير .1991
▪ مرشوع قانون رمق  56.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق االإطار للتعاون يف جمال اللوجيستيك ،املوقع
بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو.
مجلس المستشارين
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▪ مرشوع قانون رمق  61.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ للتعاون يف ميدان التكوين املهين
الفاليح والتأأطري التقين ،املوقع ابلرابط يف  10يونيو  2018بني وزارة الفالحة والصيد البحري
والتمنية القروية واملياه والغاابت للمملكة املغربية ووزارة الفالحة والتمنية القروية مجلهورية نيجرياي
الفيدرالية.
▪ مرشوع قانون رمق  73.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع ابلرابط يف 20
يوليو  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ادلومينياكن.
▪ مرشوع قانون رمق  77.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول املساعدة االإدارية املتبادةل يف اجملال
امجلريك ،املوقع ابلرابط يف  20يوليو  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية
ادلومينياكن.
▪ مرشوع قانون رمق  78.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف ميدان تسلمي اجملرمني ،املوقعة بوأاكدوكو
يف  3سبمترب  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.
▪ مرشوع قانون رمق  81.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الاحتاد ا ألفريقي ملنع الفساد وماكحفته املعمتدة
مبابوتو (املوزمبيق) يف  11يوليو .2003
▪ مرشوع قانون رمق  82.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية للتعاون القضايئ يف املواد املدنية والتجارية
واالإدارية ،املوقعة بوأاكدوكو يف  3سبمترب  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا
فاسو.
▪ مرشوع قانون رمق  83.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية حول التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ،
املوقعة بوأاكدوكو يف  3سبمترب  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.
▪ مرشوع قانون رمق  44.18يتعلق ابخلدمة العسكرية.
قرار رمق  2019/01/08ابإحاةل مقرتح قانون تقدم به فريق ا ألصاةل واملعارصة والقايض ابإحداث اجمللس
الوطين للحوار الاجامتعي عىل احلكومة والفرق الربملانية أأربعني يوما قبل اإحالته عىل اللجنة اخملتصة.
قرار رمق  2019/01/09ابلتشاور مع ندوة الرؤساء قصد حسب مقرتح تعديل النظام ادلاخيل جمللس
املستشارين من جلنة العدل والترشيع وإاحالته عىل اجللسة العامة.

مجلس المستشارين
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❖اللجان ادلامئة واملؤقتة:
 قرار رمق  2019/01/10ابإعداد مراسةل جوابية حول اس تقاةل املستشار
الس يد عبد الصمد مرميي من عضوية جلنة تقيص احلقائق حول مأل االتفاقية
الاجامتعية املوقعة بتارخي  17فرباير  1998جلرادة والربانمج الاقتصادي
املصاحب لها ،لتوضيح تعذر البت يف هذه الاس تقاةل لكوهنا ختص اللجنة.
 قرار رمق  2019/01/11بتحديد موعد اجامتع اللجنة النيابية ملراقبة رصف املزيانية وذكل يوم ا ألربعاء  09يناير
 2019عىل الساعة احلادية عرش صباحا.
❖ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2019/01/12ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  08يناير،2019
برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس ،الس يد عبد الااله احللوطي ،والس يد أأمحد خلريف أأمينا للجلسة.
❖العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2019 /01/13ابملوافقة عىل مشاركة شعبة جملس املستشارين يف جلسة الاس امتع الربملانية اب ألمم
املتحدة املزمع عقدها بنيويورك ،الوالايت املتحدة ا ألمريكية يويم 20و 21فرباير .2019
 قرار رمق  2019/01/14ابملوافقة عىل مشاركة شعبة جملس املستشارين يف اجامتعات الش بكة الربملانية للنساء
وجلنة التعلمي والتواصل والشؤون الثقافية ابمجلعية الربملانية للفرنكوفونية املزمع عقدها ابلفييتنام أأايم 27 - 26فرباير
.2019
 قرار رمق  2019/01/15ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين حلضور الاجامتع عايل
املس توى الثامن لربملانيي دول مجموعة احلوار  5+5لغرب البحر ا ألبيض املتوسط وذكل يوم  17يناير  2019بفاليتا
جبمهورية مالطا.
 قرار رمق  2019/01/16ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين حلضور الاجامتع
العادي  37ملنتدى رؤساء برملاانت أأمرياك الوسطى والكراييب اذلي س تحتضنه الباانما سييت يوم  31يناير .2019
 قرار رمق  2019/01/17ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين من رئيسة امجلعية
العامة ببلغاراي للقيام بزايرة رمسية لبلغاراي.
 قرار رمق  2019/01/18ابملوافقة عىل اس تقبال رئيس الهيئة العربية ل إلعامر يف فلسطني الس يد طاهر
املرصي يوم  14يناير .2019
 قرار رمق  2019/01/19ابملوافقة عىل اس تقبال رئيسالربملان الإيرلندي يوم الثلاثء  08يناير  2019عىل
الساعة احلادية عرش صباحا.
مجلس المستشارين
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❖متلفات:
 قرار رمق  2019/01/22ابملوافقة عىل طلبات زايرة مقر اجمللس ،لفائدة:
▪ مؤسسة جربان خليل جربان مبراكش :الثالاثء  08يناير ،2019
▪ مؤسسة محمد بن عبد هللا بسال :ا ألربعاء  09يناير ،2019
▪ املعهد الثقايف أليب رقراق ابلرابط :امخليس  10يناير ،2019
▪ املركز املغريب دلراسة اللغة العربية :االثنني  07يناير .2019

مواضيع لالطالع
▪ حصيةل حضور الس يدات والسادة أأعضاء اجمللس خالل اجللسة العامة املنعقدة يوم الثالاثء
 25دجنرب :2018
• جلسة ا ألس ئةل الشفهية 4 :حارض(ة)  36معتذر (ة)  36متغيب(ة).
❖الترشيع:
▪ اإخبار بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون يتعلق بتغيري القانون املتعلق ابلهيئة الوطنية للطبيبات
وا ألطباء.
❖اللجان ادلامئة واملؤقتة:
▪ برانمج أأشغال اللجان.
❖تقيمي الس ياسات العمومية:
▪ ا ألعضاء املنتدبون من الفرق واجملموعة يف اجملموعة املوضوعاتية امللكفة مبناقشة وتقيمي الاسرتاتيجية
الوطنية للامء.

مجلس المستشارين
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❖العالقات اخلارجية:
▪ اإخبار ابنتخاب الس يد ايروسلف كوبريا رئيسا جمللس الش يوخ
جبمهورية التش يك.
▪ تقرير عن مشاركة وفد برملاين مغريب يف فعاليات املؤمتر  24ل ألطراف يف االتفاقية االإطار ل ألمم املتحدة
بشأأن التغريات املناخية "كوب  "24املنعقد باكتوفيتيس/بولندا خالل الفرتة املمتدة من  08اإىل 14
دجنرب.2018
▪ تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين مضن بعثة الاحتاد االإفريقي ملراقبة الانتخاابت الرئاس ية
جبمهورية مدغشقر ما بني  14و  22دجنرب 201

مجلس المستشارين
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▪ جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع
ق انون جاهز.

عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء  15يناير
 2019بعد جلسة ا ألس ئةل الشهرية ،جلسة عامة ترشيعية
تر أأسها الس يد عبد القادر سالمة اخلليفة اخلامس لرئيس
اجمللس والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة ،خصصت
لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  91.18بتغيري
وتمتمي القانون رمق  39.89املأأذون مبوجبه يف حتويل منشأت
عامة اإىل القطاع اخلاص.
وقد صادق اجمللس عىل هذا املرشوع بأأغلبية
 24صوات مقابل  13مع تسجيل امتناع  3مستشارين عن التصويت.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة ...
❖ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  15يناير  2019مبارشة خصص
البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  25.06املتعلق
ابلعالمات املمزية للمنشأأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية.
وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع ابالإجامع.
❖ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

عقدت اللجنة اجامتعا الثالاثء  15يناير  2019خصص دراسة مرشوع قانون رمق  84.13يقيض
ابإحداث مؤسسة ا ألعامل الاجامتعية ل ألشغال العمومية يف اإطار قراءة اثنية.
وقد حظي هذا املرشوع مبوافقة اللجنة ابالإجامع.
❖ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االإثنني  21يناير  2019خصصته خصص للبت يف التعديالت
والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  14.16يتعلق مبؤسسة الوس يط.
❖

لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  16يناير  2019خصص دلراسة مرشوع قانون رمق  70.17املتعلق
ابإعادة تنظمي املركز السيامنيئ املغريب ،وبتغيري القانون رمق  20.99املتعلق بتنظمي الصناعة السيامنتوغرافية.
وبعد تقدمي هذا املرشوع ،ينتظر أأن ترشع اللجنة يف مناقش ته العامة والتفصيلية يف الاجامتع املقرر
عقده يوم غد ا ألربعاء  23يناير اجلاري عىل الساعة العارشة صباحا.
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...

❖ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

▪ ا ألربعاء  23يناير  2019عىل الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة عاكشة.
• دراسة مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين -وفقا لنتاجئ وخالصات أأشغال اللجنة املوسعة
امللكفة مبراجعة النظام ادلاخيل للمجلس.
▪ االإثنني  28يناير  2019عىل الساعة الثانية عرشة زوالا.
• أخر أأجل لوضع التعديالت حول مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
▪ ا ألربعاء  30يناير  2019عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة عاكشة.
• البت يف التعديالت والتصويت عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
❖ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية:

▪ ا ألربعاء  23يناير  2019عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة الندوات.
• الرشوع يف املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية ملرشوع قانون رمق  70.17املتعلق ابإعادة تنظمي املركز
السيامنيئ املغريب ،وبتغيري القانون رمق  20.99املتعلق بتنظمي الصناعة السيامنتوغرافية.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة والعالق ات الخارجية...

▪ السيد بن شماش يؤكد على األدوار الحاسمة للبرلمانات الوطنية في سن
وتجويد القوانين ذات الصلة بالعدالة االنتق الية .

أأكد رئيس جملس املستشارين الس يد
حكمي بن شامش ،يوم امخليس  17يناير ،2019
عىل ا ألدوار احلامسة للربملاانت الوطنية يف سن
وجتويد القوانني ذات الصةل ابلعداةل الانتقالية.
وقال الس يد بن شامش ،يف لكمة
خالل اجللسة الافتتاحية للندوة ادلولية حول "
جتارب املصاحلة الوطنية" اليت نظمها عىل مدى
يويم  17و  18يناير اجلاري جملس املستشارين
ورابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل العريب برشاكة مع اجمللس الوطين حلقوق االإنسان
ومكتب املفوض السايم حلقوق الانسان التابع ل ألمم املتحدة ،اإن املأأمول هو تعزيز سعي الربملاانت احلثيث اإىل
املسامهة يف اسرتجاع الثقة وإاعادة ترممي النسق الس يايس ،مشددا عىل أأن هذا ا ألمر لن يتأأىت اإال ابإذاكء الوعي
والتفكري امجلاعي القرتاح اإصالحات واملسامهة يف تقيمي ما حصل مهنا يف مرحةل الانتقال واسترشاف املس تقبل،
من هجة ،وجعل املؤسسة الربملانية ليس فقط فضاء للبوح العمويم ولكن أأيضا جماال للحوار اجملمتعي احلر واملفتوح
وألية استباقية الحتواء ا ألزمات واالإنذار املبكر ابحامتالت حدوهثا ،من هجة أأخرى.
واعترب رئيس جملس املستشارين ،يف هذا الس ياق ،أأن الربملان امتداد طبيعي ومؤسيس لساحات
التداول الشعيب بشأأن القضااي املؤرقة واملشألك اليت من شأأهنا اس تدامة التوترات والاحتقان الاجامتعي املهدد
للسمل والاس تقرار.
ولفت اإىل أأن العمل احملوري اذلي تقوم به جلان احلقيقة ال يتعلق فقط بكشف احلقائق كحقائق جمردة
حول الانهتأاكت ولكن ابلنفاذ اإىل جوهر ا ألمور عرب تفسري هذه الانهتأاكت ،اعتبارا لكون النقاش حول ا ألس باب
يؤدي اإىل اإثراء الثقافة الس ياس ية وإاىل الوعي ابذلات وإاىل الامتثل مع التارخي املشرتك اذلي جيمع شعبا أأو وطنا.
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واعترب أأن من شأأن اإحياء اذلاكرة وترمميها السامح ابإغناء املسامهة يف
تمنية وإاشاعة مقومات املصاحلة ،مسجال أأن املصاحلة تعترب ،يف أخر املطاف،
حمصةل ملسارات متعددة مهنا ما هو مرتبط ابحلقيقة وادلميقراطية وترس يخ
ضامانت عدم تكرار ما جرى واسرتجاع الثقة.
وخبصوص التجربة الوطنية فامي يتعلق ابلعداةل الانتقالية ،أأبرز الس يد بن شامش أأن هيئة االإنصاف واملصاحلة
فتحت الباب أأمام بروز جيل جديد من هيئات احلقيقة واملصاحلة كليات غري قضائية لتسوية مايض الانهتأاكت
اجلس مية حلقوق االإنسان ،مشريا اإىل أأن جلنة احلقيقة املغربية قد تأأسست يف ظل توافر إارادة ادلوةل والقوى الفاعةل
يف اجملمتع ملواهجة املايض.
وجسل أأن حصول التفاعل بني هذين الطرفني وبني اجملمتع املدين بصفة عامة ،هو اذلي ينتج صيغة من
صيغ التدبري ومواهجة املايض وفق إارادة تنبثق من عوامل س ياس ية وجممتعية حمددة ،منوها ،هبذه املناس بة ،ابجملهود
املبذول من قبل اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ،واذلي مازال مس مترا ،الس تكامل تسوية امللفات العالقة.
ويندرج هذا اللقاء يف اإطار تزنيل برانمج معل رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا
والعامل العريب ،اذلي متت املصادقة عليه يف مؤمترها العارش اذلي انعقد ابململكة املغربية يويم  20و 21ش تنرب ،2017
واملتضمن ملواضيع متعددة مهنا هجود بناء السالم وحل الزناعات وا ألزمات الس ياس ية والعداةل الانتقالية يف اإفريقيا
والعامل العريب.
وقد انقشت الندوة ادلولية التجارب الناحجة لعدد من ادلول اليت عاشت أأزمات س ياس ية واجامتعية
ورصاعات اإثنية قبل أأن تنخرط يف مصاحلات وطنية أأعادت لها ا ألمن والاس تقرار والسالم.

مجلس المستشارين
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▪ استقبال رئيس مجلس الشورى القطري

اس تقبال الس يد أأمحد بن عبد هللا بن زيد أل محمود
رئيس جملس الشورى القطري رئيس جملس الشورى القطري
اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن
شامش ،الس يد أأمحد بن عبد هللا بن زيد أل محمود رئيس
جملس الشورى القطري ،اليوم امجلعة  18يناير  2019مبقر
اجمللس عىل هامش مشاركته يف الندوة ادلولية حول "جتارب
املصاحلة الوطنية اليت تسعى اإىل حتقيق الاس تقرار الس يايس
والسمل الاجامتعي وبناء السالم" املنظمة من قبل جملس
املستشارين ورابطة جمالس الشيـوخ والشورى واجملـــالس
املامثةل يف اإفريقيا والعـــامل العــريب وبشـراكة مع اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ومكتب املفوض السايم حلقوق الانسان
التابع ل ألمم املتحدة.
وخالل هذا اللقاء ،أأشاد اجلانبان بعالقات التعاون املمثر والتضامن الفاعل اليت جتمع بني اململكة املغربية
ودوةل قطر ،واليت ترتمجها العالقات املتينة اليت تربط بني صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصــره هللا و أأخيه
خفامة الش يخ متمي بن محد أل اثين أأمري دوةل قطر.
و أأكد اجلانبان عىل مواصةل العمل الربملاين املؤسسايت املشرتك لتعزيز عالقات الرشاكة املمتزية القامئة
بني البدلين الشقيقني يف جماالت متعددة ،وتكثيف التنس يق والتشاور بني برملاين البدلين يف متلف احملافل
الربملانية ا إالقلميية وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك.
ويف هذا الس ياق ،مثن رئيس اجمللس الس يد حكمي بن شامش اس تضافة الشقيقة قطر للجمعية العامة
لالحتاد الربملاين ادلويل اليت س تحتضهنا ادلوحة خالل شهر أأبريل املقبل.
من هجته ،وجه الس يد رئيس جملس الشورى القطري دعوة لنظريه رئيس جملس املستشارين ،رئيس
رابطة جمالس الشيـوخ والشورى واجملـــالس املامثةل يف اإفريقيا والعـــامل العــريب من أأجل املشاركة يف امجلعية العامة
لالحتاد الربملاين ادلويل اليت س تحتضهنا بالده.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  22 /565يناير 2019
15

▪ استقبال رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن
شامش ،ادلكتور عبد هللا بن محمد بن ابراهمي أل الش يخ رئيس
جملس الشورى ابململكة العربية السعودية ،اليوم امجلعة 18
يناير  2019مبقر اجمللس عىل هامش مشاركته يف الندوة
ادلولية حول "جتارب املصاحلة الوطنية اليت تسعى اإىل حتقيق
الاس تقرار الس يايس والسمل الاجامتعي وبناء السالم" املنظمة
من قبل جملس املستشارين ورابطة جمالس الشيـوخ
والشورى واجملـــالس املامثةل يف اإفريقيا والعـــامل العــريب
وبشـراكة مع اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ومكتب املفوض
السايم حلقوق الانسان التابع ل ألمم املتحدة.
وخالل هذا اللقاء ،أأشاد اجلانبان بعمق العالقات ا ألخوية املمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربية واململكة
العربية السعودية واليت تســتـمد متانهتا من الروابط الاخوية القوية والوثيقة بني صاحب اجلالةل املكل محمد السادس
نصـره هللا ،وخادم احلرمني الشـريفني املكل سلامن بن عبد العزيز أل سعود حفظه هللا وبني الشعبني الشقيقني
املغريب والسعودي.
و أأكد اجلانبان عىل مواصةل تعزيز وتوطيد عالقات التعاون الربملاين املمثر والبناء القامئة بني جملس
املستشارين املغريب ونظريه جملس الشورى السعودي ،وتكثيف التنس يق والتشاور بني برملاين البدلين يف متلف
احملافل الربملانية ا إالقلميية وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك ،ودمع لك املبادرات اليت من شأأهنا تعميق
وتوطيد العالقات املمتزية بني البدلين والشعبني الشقيقني.

مجلس المستشارين
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▪ استقبال رئيس المجموعة الجيوسياسية ألمريكا الالتينية والكراييب باالتحاد
البرلماني الدولي.

أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن
شامش مباحثات اليوم ا ألربعاء  16يناير  2019مبقر اجمللس
مع رئيس اجملموعة اجليوس ياس ية ألمرياك الالتينية والكراييب
ابالحتاد الربملاين ادلويل وعضو جملس الش يوخ
ا ألرجنتيين الس يد ، RODOLFO URTUBEYواذلي
يقوم بزايرة معل للمملكة املغربية بدعوة من جملس املستشارين
للمشاركة يف الندوة ادلولية حول "جتارب املصاحلات الوطنية
اليت تسعى اإىل حتقيق الاس تقرار الس يايس والسمل الاجامتعي
وبناء السالم" اليت ينظمها جملس املستشارين ورابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل
العريب بشـراكة مع اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ومكتب املفوض السايم حلقوق الانسان التابع ل ألمم املتحدة يويم
 17و  18يناير اجلاري.
وخالل هذه املباحثات ،أأبرز رئيس اجمللس أأمهية عالقات الصداقة والتعاون القامئة بني اململكة املغربية
ومجهورية ا ألرجنتني ،مذكرا بأأمهية الزايرة التارخيية اليت قام هبا صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،اإىل
بعض دول امرياك الالتينية ومهنا الارجنتني س نة  ،2004والفاق الواعدة اليت فتحهتا هذه الزايرة يف مسار تعزيز
وتوطيد العالقات الثنائية للبدلين خدمة للتعاون جنوب جنوب .
ودعا رئيس اجمللس اىل استامثر املؤهالت اليت يزخر هبا البدلان والفرص اليت يتحهيا املوقع اجليو
اسرتاتيجي للك من املغرب وا ألرجنتني من أأجل بناء رشاكة منوذجية تعود ابلنفع عىل اجلانبني.
وشدد رئيس اجمللس عىل أأمهية ودور التعاون املؤسسايت الربملاين يف تدعمي العالقات الثنائية للبدلين،
مذكرا يف هذا الس ياق مبذكرة التفامه اليت وقعها جملس املستشارين مع نظريه جملس الش يوخ الارجنتيين يف شهر
يوليوز  ،2017ابعتبارها دشنت ملرحةل جديدة يف مسار ادليبلوماس ية الربملانية بني البدلين.
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وعىل مس توى التعاون مع الاحتاد الربملاين ادلويل ،اس تعرض الس يد الرئيس متلف املبادرات اليت مزيت
معل الربملان املغريب ومضنه جملس املستشارين ،يف عالقته بأأجندة هذه املنظمة الربملانية ادلولية الوازنة ،واليت اكن
أخرها تنظمي ندوة برملانية دولية مبقر الربملان املغريب حول التحدايت والقضااي املرتبطة ابلهجرة مبناس بة انعقاد القمة
ادلولية حول الهجرة مبدينة مراكش خالل شهر دجنرب .2018
كام نوه الس يد رئيس اجمللس ابدلمع اذلي قدمته اجملموعة اجليوس ياس ية المرياك الالتينية والاكراييب خملتلف
مبادرات الربملان املغريب لتعزيز التعاون جنوب جنوب.
ويف هذا الصدد أأشار رئيس اجمللس اىل التقدم اذلي عرفته مبادرة اإحداث منتدى برملاين اإفريقي
امريكو التيين عىل مس توى التحضري العميل وادلمع اذلي لقيته هذه املبادرة من دلن املنظامت والربملاانت يف القارتني،
لرتمجهتا عىل أأرض الواقع ابعتبارها اإطارا مؤس ياتيا س ميكن شعوب القارتني االإفريقية و أأمرياك الالتينية من اإسامع صوهتا
وادلفاع عن مصاحلها وقضااي شعوهبا يف عامل دويل غري متوازن.
هذا واس تعرض رئيس جملس املستشارين ،خالل هذه املباحثات ،خصوصية وممزيات التجربة املغربية
يف جمال العداةل الانتقالية اليت رمست أأفقا جديدا ملغرب انتقل اىل مرحةل توطيد بنائه ادلميقراطي.
من هجته ،اشاد رئيس اجملموعة اجليوس ياس ية ألمرياك الالتينية والكراييب ابالحتاد الربملاين ادلويل ،بعمق
ومتانة العالقات اليت جتمع بني بالده واململكة املغربية يف متلف اجملاالت ،مؤكدا عىل أأمهية تعزيز وتقوية التنس يق
والتشاور بني برملانيي البدلين يف متلف احملافل الربملانية ا إالقلميية وادلولية لدلفاع عن القضااي املشرتكة للبدلين.
وعرب املسؤول ا ألرجنتيين عن سعادته لدلعوة املوهجة هل من قبل جملس املستشارين للمشاركة يف هذه
الندوة ادلولية حول جتارب املصاحلات الوطنية ،منوها يف هذا الس ياق ابلتجربة املغربية يف جمال العداةل الانتقالية
اليت اتبعها ،بوصفها جتربة متفردة ومنوذجا جديرا ابلتعممي عىل ابيق ادلول اليت الزالت تعاين بعض املزنلقات واخملاطر
يف مسار املصاحلات والتوطيد ادلميقراطي عىل املس تويني الاقلميي واجلهوي.
ومثن املسؤول الارجنتيين أأمهية مبادرة اإحداث منتدى برملاين اإفريقي امرياك التيين ،جمددا دمعه لهذه
املبادرة الهامة ،الس امي و أأن دول اجلنوب يف حاجة اإىل مثل هذه الليات لالس تجابة لطموحات وانتظارات شعوهبا
وتوحيد لكمهتا ملواهجة نظام دويل حيتاج اىل الكثري من املراجعات والعمل املشرتك من أأجل بناء مس تقبل مشرتك
عادل ومنصف لاكفة الشعوب.
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▪ وفد برلماني مغربي يجري سلسلة مباحثات
بالبرلمان األوروبي

أأجرى وفد برملاين مغريب ،قاده رئيس مجموعة
الصداقة الربملانية املغربية  -ا ألوروبية الس يد محمد الش يخ بيد
هللا ،يوم الثالاثء  18يناير 2019بسرتاس بورغ ،سلسةل من
اللقاءات مع ممثلني عن متلف اجملموعات الس ياس ية ابلربملان
ا ألورويب.
وتندرج هذه املباحثات ،اليت حرضها لك من نبيل
ش يخي ومحمد البكوري وأمال العمري وثراي حلرش أأعضاء
مجموعة الصداقة الربملانية املغربية  -ا ألوروبية ،يف اإطار
اس تكامل أأنشطة اجملموعة الرامية اىل توطيد عالقات الرشاكة
الاسرتاتيجية بني اململكة املغربية والاحتاد ا ألورويب.
ويف هذا االإطار عقد الس يد محمد الش يخ بيد هللا والوفد املرافق هل مباحثات مع النواب ا ألوروبني
السادة كريستيان دان بريدا عن مجموعة ادلميقراطيني املس يحيني (رومانيا) ،وخابيري انريت انئب رئيس مجموعة حتالف
ادلميقراطيني والليبرياليني من أأجل أأورواب (اإس بانيا) ،ويوهانس كورنيليس فان ابلني من اجملموعة ذاهتا (هولندا)،
متحورت حول أأمهية احلفاظ عىل الرشاكة بني الطرفني.
واعترب رئيس مجموعة الصداقة الربملانية املغربية  -ا ألوروبية أأن هممة الوفد املغريب تأأيت يف ظرفية
"حساسة" مع اقرتاب الانتخاابت الربملانية ا ألوروبية ،وكذا يف ظل بعض التحدايت خاصة ا ألمنية املتنامية اليت
تعرفها منطقة الساحل والصحراء ،وكذا اإشاكلية الهجرة املتفامقة.
بدورمه ،مثن النواب ا ألوروبيون مبادرة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس جتاه اجلزائر ابإحداث ألية
مشرتكة للحوار املبارش بني البدلين.
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أيام دراسية وندوات علمية...

▪ ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية.

نظم جملس املستشارين ،يويم  17و 18يناير من
الشهر اجلاري ،ندوة دولية حول جتارب املصاحلات الوطنية .
وعرفت هذه الندوة اليت نظمت بتنس يق مع رابطة
جمالس الشيـوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل
العريب ،وبرشاكة مع اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ،ومكتب
املفوض السايم حلقوق الانسان التابع ل ألمم املتحدة ،عرض
ومناقشة مجموعة من التجارب الناحجة لعدد من ادلول اليت
عاشت أأزمات س ياس ية واجامتعية ورصاعات اإثنية قبل أأن تنخرط يف مصاحلات وطنية أأفضت لك جتربة مهنا اإىل
مأالت متلفة.
وتندرج الندوة يف اإطار تزنيل برانمج معل رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا
والعامل العريب واليت ير أأسها رئيس جملس املستشارين ،حكمي بن شامش ،وهو الربانمج اذلي متت املصادقة عليه
خالل املؤمتر العارش للرابطة اذلي انعقد ابململكة املغربية يويم  20و 21ش تنرب .2017
وقد شارك يف هذا اللقاء ادلويل خشصيات
وفعاليات حقوقية وطنية ودولية ابرزة يف جمال املصاحلة
والعداةل الانتقالية ،ورؤساء برملاانت وطنية وهجوية
بأأمرياك الالتينية وافريقيا والعامل العريب.
وقد توجت هذه الندوة الهام ابإصدار "اإعالن
الرابط حول املصاحلات الوطنية" ،نرش نصه الاكمل يف
املوقع الالكرتوين للمجلس.
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اإلشراف
▪ ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
▪ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
▪ قسم االإعالم؛
▪ مصلحة التواصل واليقظة االإعالمية.
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