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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪

اجتماع رقم 2019/04

ليوم االثنين  28يناير2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  28يناير  2019اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة رئيس اجمللس
الس يد حكمي بن شامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عبد الصمد قيوح
عبد الااله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
عز ادلين زكري
أأمحد اخلريف
أأمحد تويزي
محمد عدال

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

:
:
:
:
:
:
:
:

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع لك من السادة:
▪ العريب احملريش
▪ عبد الوهاب بلفقيه

حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس.
:

:
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖اللجان وادلامئة واملؤقتة:

 قرار رمق  2019/04/01بتوجيه مراسةل تذكيية للس يد رئيس احلكومة بشأأن احلصول عىل نسخة من
"االتفاقية الاجامتعية جلرادة والربانمج الاقتصادي املصاحب لها" ،لفائدة جلنة تقيص احلقائق املشلكة من
دلن اجمللس حول امللف.
 قرار رمق  2019/04/02ابملوافقة عىل طلب جلنة تقيص احلقائق حول "مأل االتفاقية الاجامتعية جلرادة
والربانمج الاقتصادي املصاحب لها" متديد أأجل ايداع تقريرها ،ملدة  30يوما اضافية.
 قرار رمق  2019/04/03ابملوافقة عىل طلب رئيس جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ا ألساس ية
القيام مبهمة اس تطالعية للطريق الوطنية رمق  9الرابطة بني مراكش وورززات ،وتوفي الرشوط الرضورية
الجناهحا.
 قرار رمق  2019/04/04بدعوة ندوة الرؤساء اىل اجامتع خاص يوم الثالاثء  29يناير عىل الساعة
الثانية عرشة زوالا ،من أأجل تدارس مأل برجمة مقرتح النظام ادلاخيل للمجلس.
❖ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2019/04/05ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 29
يناير  ،2019برئاسة الس يد عبد القادر سالمة والس يد أأمحد خلريف يف أأمانة اجللسة.
❖تقيمي الس ياسات العمومية:
 قرار رمق  2019/04/06ابحاةل تقرير اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابلتحضي اجللسة الس نوية
ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية حول املرفق العمويم اىل الفرق واجملموعة ابجمللس.
 قرار رمق  2019/04/06بتحديد موعد عقد اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات
العمومية حول املرفق العمويم يوم االثنني  11فرباير  2019عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
 قرار رمق  2019/04/06بتحديد موعد اجامتع ندوة الرؤساء لتنظمي املناقشة ابجللسة الس نوية
ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية حول املرفق العمويم ،واجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة يوم
الثالاثء  05فرباير  2019عىل الساعة الثانية عرشة زوالا.
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❖العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2019/04/07ابملوافقة عىل مقرتح رئيس مجموعة الصداقة
الربملانية املغربية ا ألوروبية بتوجيه دعوة جملموعة الصداقة الربملانية بني الاحتاد
ا ألورويب واملغرب للقيام بزايرة ل ألقالمي اجلنوبية قبل املصادقة عىل اتفاقية الصيد البحري من طرف الربملان
ا ألورويب يوم  13فرباير .2019
 قرار رمق  2019/04/08ابملوافقة عىل اس تقبال رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية غينيا كوانكري من دلن
الس يد عبد االهل احللوطي خليفة رئيس جملس املستشارين يوم الثالاثء  29يناير  2019عىل الساعة العارشة
صباحا.
 قرار رمق  2019/04/09ابملوافقة عىل مرشوع برانمج زايرة وفد عن مجموعة الصداقة والتعاون املغربية الروس ية
للجمعية الفيدرالية الروس ية.
 قرار رمق  2019/04/10بنقل رغبة أأصدقاء املغرب بأأرواب زايرة املنطقة العازةل اىل وزارة ادلاخلية ووزارة اخلارجية
من أأجل اختاذ االجراءات املناس بة.
 قرار رمق  2019/04/11ابملوافقة عىل املشاركة يف...
 قرار رمق  2019/04/12ابنتداب الس يد عبد القادر سالمة للمشاركة نيابة عن الرئيس يف جامعة ادلول العربية.
❖منتدايت برملانية:

 قرار رمق  2019/04/12بعقد الندوة املوضوعاتية املقبةل مضن فعاليات امللتقى الربملاين للجهات ،جبهة بين مالل-
خنيفرة مطلع شهر مارس .2019
قرار رمق  2019/04/12بتحديد الاجامتع املقبل للمكتب كآخر أأجل للمصادقة عىل واثئق املنتدى

الربملاين للعداةل الاجامتعية.
❖أأنشطة اشعاعية:

رمق  2019/04/13ابملوافقة عىل طلب رشاكة مع جملس املستشارين من أأجل تنظمي غرفة التجارة

والصناعة اخلدمات جلهة الرابط سال القنيطرة للملتقى ا ألول حول الاستامثر يف افريقيا يويم  27و 28فرباير ،2019
من خالل احتضان امللتقى.
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❖خمتلفات:

 رمق  2019/04/14ابملوافقة عىل طلب رئيسة منظمة املر أأة الاس تقاللية قصد
احلصول عىل واثئق ومعطيات ختص حضور قضااي املر أأة املغربية مضن أليات الرقابة
الربملانية خالل س نة .2018
 قرار رمق  2019/04/15ابحاةل مذكرة رئيسة منظمة املر أأة الاس تقاللية الرامية اىل تضمني مرشوع النظام ادلاخيل
للمجلس جلنة تعىن ابملناصفة وتاكفؤ الفرص ،اىل الفرق واجملموعة ابجمللس.
 قرار رمق  2019/04/15ابملوافقة عىل طلبات زايرة مقر جملس املستشارين لفائدة:
• اثنوية  VICTOR HIGOمبراكش ،يوم  05فرباير ويوم  12فرباير .2019
• ش بيبة حزب التجمع الوطين ل ألحرار جلهة طنجة تطوان احلس مية.

مجلس المستشارين
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جدول أعمال المجلس...

▪

جلسة عامة للدراسة والتصويت على النصوص الق انونية
الجاهزة.

يعقد جملس املستشارين جلسة عامة ترشيعية يومه
الثالاثء  05فرباير  2019مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل
الشفهية ،ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص
الترشيعية اجلاهزة التالية:
 .1مرشوع قانون رمق  14.18يوافق مبوجبه
عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع ابلرابط يف 19
يناير  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية
بامن.
 .2مرشوع قانون رمق  20.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن الاعرتاف املتبادل برخص الس ياقة،
املوقع ابلرابط يف  26ديسمرب  2017بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر.
 .3مرشوع قانون رمق  28.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن النقل ادلويل عرب الطرق للمسافرين
والبضائع ،املوقع ابلرابط يف  8مارس  2018بني اململكة املغربية ومجهورية مايل.
 .4مرشوع قانون رمق  30.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن الاعرتاف املتبادل برخص الس ياقة،
املوقع ابلرابط يف  8مارس  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايل.
 .5مرشوع قانون رمق  35.18يوافق مبوجبه عىل واثئق الاحتاد الربيدي العاملي والقرارات اليت اختذها
املؤمتر اخلامس والعرشون لالحتاد ،املنعقد ابدلوحة س نة .2012
 .6مرشوع 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.
 .7مرشوع قانون رمق  40.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو بشأأن التشجيع وامحلاية املتبادةل لالستامثرات.
مجلس المستشارين
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 .8مرشوع 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.
 .9مرشوع 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.
 .10مرشوع قانون رمق  48.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق االطار للتعاون يف جمايل الفالحة وتربية املوايش،
املوقع بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو.
 .11مرشوع 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.
 .12مرشوع قانون رمق  50.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق االطار للتعاون يف ميدان الطاقة ،املوقع بربازافيل
يف  30أأبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو.
 .13مرشوع قانون رمق  55.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية ابماكو بشأأن حظر اس تياد النفاايت اخلطرة
اىل افريقيا ومراقبة وادارة حتركها عرب احلدود االفريقية ،املعمتدة بباماكو (مايل) يف  30يناير .1991
 .14مرشوع قانون رمق  56.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق االطار للتعاون يف جمال اللوجيستيك ،املوقع
بربازافيل يف  30أأبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكونغو.
 .15مرشوع قانون رمق  61.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ للتعاون يف ميدان التكوين املهين
الفاليح والتأأطي التقين ،املوقع ابلرابط يف  10يونيو  2018بني وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية
واملياه والغاابت للمملكة املغربية ووزارة الفالحة والتمنية القروية مجلهورية نيجياي الفيدرالية.
 .16مرشوع قانون رمق  73.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع ابلرابط يف 20
يوليو  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ادلومينياكن.
 .17مرشوع قانون رمق  77.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول املساعدة االدارية املتبادةل يف اجملال
امجلريك ،املوقع ابلرابط يف  20يوليو  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ادلومينياكن.
 .18مرشوع قانون رمق  78.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف ميدان تسلمي اجملرمني ،املوقعة بوأاكدوكو
يف  3سبمترب  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.
مجلس المستشارين
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 .19مرشوع قانون رمق  81.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الاحتاد
ا ألفريقي ملنع الفساد وماكحفته ،املعمتدة مبابوتو (املوزمبيق) يف  11يوليو
.2003
 .20مرشوع قانون رمق  82.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية للتعاون القضايئ يف املواد املدنية والتجارية
واالدارية ،املوقعة بوأاكدوكو يف  3سبمترب  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.
 .21مرشوع قانون رمق  83.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية حول التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ،
املوقعة بوأاكدوكو يف  3سبمترب  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.
 .22مرشوع قانون رمق  70.17املتعلق ابعادة تنظمي املركز السيامنيئ املغريب ،وبتغيي القانون رمق 20.99
املتعلق بتنظمي الصناعة السيامنتوغرافية.
 .23ابيق النصوص الترشيعية اجلاهزة قبل اجامتع ندوة الرؤساء.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة ...

❖ لجن ة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية .

عقدت اللجنة اجامتعا يوم االثنني  4فرباير  2019خصص دلراسة مرشوع قانون رمق  94.18يقيض
ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.18.781ابحداث الصندوق املغريب للتأأمني الصحي.
وقد رفضت اللجنة هذا املرشوع بعد أأن صوت لفائدته أأربعة مستشارين فقط مقابل معارضته من طرف
مخسة مستشارين.
❖

لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  30يناير  2019خصص للبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع
قانون رمق  70.17املتعلق ابعادة تنظمي املركز السيامنيئ املغريب ،وبتغيي القانون رمق  20.99املتعلق بتنظمي الصناعة
السيامنتوغرافية.
وقد حظي هذا املرشوع ابجامع اللجنة بعد تعديهل.
❖ لجنة الخارجية والحدود والدف اع الوطني والمناطق المغربية المحتلة.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  29يناير  2019خصص لدلراسة واملصادقة عىل  21مرشوع
قانون يوافق مبوجهبا عىل اتفاقات وقعهتا حكومة اململكة املغربية.
وقد صادقت اللجنة عىل هذه املشاريع ابالجامع.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...

❖ لجن ة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية .

▪ ا ألربعاء  6فرباير  2019عىل الساعة العارشة صباحا:
• مواصةل دراسة مرشوع قانون التصفية رمق  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية
.2016
❖ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية:

▪ ا ألربعاء  6فرباير  2019عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة الندوات.
• مناقشة تقرير الزايرة الاس تطالعية اليت قامت هبا اللجنة حول الواقع الصحي جبهة درعة
اتفياللت.
❖ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:

▪ ا ألربعاء  6فرباير .2019
✓ عىل الساعة العارشة صباحا ابلقاعة :8
• دراسة مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين؛
✓ عىل الساعة الثالثة بعد الزوال مبصلحة اللجنة.
• أآخر أأجل اليداع التعديالت بشأأن مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
▪ امخليس  7فرباير  2019عىل الساعة العارشة والنصف صباحا بقاعة عاكشة.
• البت يف التعديالت والتصويت عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة والعالق ات الخارجية...
▪ استقبال رئيس لجنة العالق ات الخارجية بمجلس الشيوخ
الكولومبي.

اس تقبل الس يد محمد عدال عضو مكتب جملس
املستشارين ورئيس مجموعة الصداقة املغربية ـ الكولومبية
والس يد محمد الرزمة رئيس جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع
الوطين واملناطق املغربية احملتةل  ،اليوم الثالاثء  29يناير
 2019مبقر اجمللس ،رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس
الش يوخ جبمهورية كولومبيا الس يد Jaime Duran
 Barreraوالوفد املرافق هل ،واذلي يقوم بزايرة معل للمملكة
املغربية بناء عىل دعوة موهجة هل من قبل الس يد حكمي بن
شامش رئيس جملس املستشارين.
وخالل هذا اللقاء ،أأبرز الس يد محمد عدال مس توى العالقات اجليدة اليت جتمع بني اململكة املغربية
ومجهورية كولومبيا القامئة عىل الاحرتام املتبادل وتطابق وهجات النظر حول العديد من القضااي االقلميية وادلولية،
مذكرا بأأمهية الزايرة التارخيية اليت قام هبا صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا اىل بعض دول أأمرياك
الالتينية س نة  ،2004والآفاق الواعدة اليت فتحهتا يف مسار تعزيز التعاون مع دول أأمرياك الالتينية يف اطار التعاون
جنوب ـ جنوب.
وتناول الس يد محمد عدال س بل تعزيز وتوطيد العالقات القامئة بني املؤسس تني التشـريعيتني من خالل
اعطاء دينامية جديدة جملموعة الصداقة بني جملس املستشارين املغريب وجملس الش يوخ الكولوميب ،س امي وأأن
الربملان الكولوميب يعترب عضوا فاعال بربملان ا ألنديز اذلي وقع معه الربملان املغريب مذكرة تفامه متتع من خاللها بوضع
رشيك متقدم ،داعيا اىل الاحتفاء بتخليد اذلكرى ا ألربعني القامة العالقات ادليبلوماس ية بني اململكة املغربية
ومجهورية كولومبيا.
و أأشاد الس يد محمد عدال ابملواقف النبيةل مجلهورية كولومبيا خبصوص قضية الوحدة الرتابية للمغرب،
وجلهوده املتواصةل من أأجل حل س يايس سلمي لقضية الزناع املفتعل حول الصحراء يف اطار الس يادة والوحدة
الرتابية للمملكة.
مجلس المستشارين
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وبدوره ،عرب الس يد محمد الرزمة رئيس جلنة اخلارجية واحلدود
وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل مبجلس املستشارين ،ابعزتازه الكبي
بأأمهية هذه الزايرة ،معربا عن أأمهل يف أأن تعطي دفعة نوعية جديدة ملسار
العالقات اجليدة بني البدلين.
واس تعرض الس يد محمد الرزمة ،يف معرض لكمته ،اجلهود اليت يبذلها املغرب من أأجل تمنية أأقالميه
اجلنوبية ،مؤكدا أأن أأبناء ساكنة هذه ا ألقالمي مه أأنفسهم من يدبرون شؤوهنم يف اطار مؤسسات منتخبة دميقراطيا.
من هجته ،نوه رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الش يوخ جبمهورية كولومبيا مبس توى العالقات
اجليدة القامئة بني البدلين ،واليت يرتمجها احلوار الس يايس الفعيل والتعاون الثنايئ يف جماالت متعددة ،ويه العالقات
اليت جتسدها ذكرى مرور  40س نة عىل اقامة وتفعيل ادلور ادليبلومايس بني اجلانبني.
وجدد الوفد الكولوميب تأأكيد دمع برملان بالده للمغرب ،عىل س يادته الاكمةل عىل أأراضيه ووحدته
الرتابية ،مبديــــا تمثينه ملبادرة احلمك اذلايت ل ألقالمي اجلنوبية للمملكة كحل س يايس ،مقبول ،جدي ويمتتع ابملصداقية
من قبل اجملمتع ادلويل ،الهناء الزناع حول الصحراء املغربية.
ويف هذا الس ياق ،انتقد املامرسات اليت تقوم هبا جامعة البوليساريو عىل مس توى خرق أأبسط حقوق
الانسان للمحتجزين مبخاميت تندوف.
وجسل الوفد الكولوميب ابرتياح كون املغرب يعد الشـريك الثاين مجلهورية كولومبيا يف العامل العريب،
معراب عن أأمهل يف الاس تفادة من التجربة املغربية الرائدة يف بعض اجملاالت اليت حقق فهيا تقدما كبيا اكلطاقات
املتجددة.
كام أأبرز ادلينامية االصالحية اليت يعيشها املغرب يف ش ىت اجملاالت ،واليت مكنته من تقوية مساره
ادلميقراطي كقوة س ياس ية يف منطقة شامل افريقيا ،داعيا اىل مزيد من الارتقاء مبس توى عالقات التعاون بني
البدلين ،اس تجابة لطموحات وتطلعات الشعبني الصديقني.

مجلس المستشارين
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▪ استقبال رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غينيا كوناكري

أأجرى الس يد عبد االهل احللوطي اخلليفة الثاين
لرئيس جملس املستشارين مباحثات اليوم الثالاثء  29يناير
 2019مبقر اجمللس مع رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية غينيا
كوانكري الس يد لكود كوري كونداينو( Kory Claude
 ،)Kondianoمرفوقا بسفي بالده املعمتد دلى اململكة
املغربية.
و أأبرز اجلانبان ،خالل هذه املباحثات ،معق
ومتانة عالقات الصداقة ،وحيوية الشـراكة اليت جتمع بني
اململكة املغربية ومجهورية كوانكري يف خمتلف اجملاالت ،واليت
يرعاها صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا وخفامة رئيس مجهورية غينيا الس يد أألفــا كوندي ،ويه اليت
جتسدت يف الزايرات املكثفة واالتفاقيات الهامة املوقعة واملبادرات النوعية اليت مت اطالقها يف أأفق توطيد عالقات
ا ألخوة والتعاون بني البدلين الصديقني.
و أأشاد الس يد عبد االهل احللوطي ابجلهود اليت يبذلها خفامة الرئيس الغيين من أأجل تعزيز التعاون
والتضامن االفريقي ،كام جدد التنويه مبواقف مجهورية غينيا الثابتة وادلامعة لعودة املغرب اىل أأرسته املؤسس ية لالحتاد
الافريقي ليلعب دوره اكمال داخل هذه املنظمة القارية ،والنضاممه اىل اجملموعة الاقتصادية دلول غرب افريقيا،
وكذا ادلفاع عن مصاحله العادةل واملرشوعة وعىل ر أأسها قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية.
وبعد أأن اس تعرض خصوصية وممزيات جتربة جملس املستشارين يف ظل دس تور  ،2011دعا الس يد
عبد االهل احللوطي اىل تعزيز التعاون الربملاين املشرتك ملواكبة ادلينامية املمثرة اليت تشهدها العالقات املغربية ـ الغينية
يف خمتلف اجملاالت ،اعتبارا ألمهية ادليبلوماس ية الربملانية ودورها يف خدمة مصاحل وقضااي الشعبني والبدلين
الصديقني.
من جانبه ،عرب رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية غينيا كوانكري عن اعزتازه الكبي هبذه الزايرة اليت ترتمج
الاحرتام والتقدير املتبادلني ،والتعاون املمثر اذلي يطبع عالقات املغرب وغينيا ،مربزا ادلور الرايدي للمغرب عىل
املس توى االقلميي والقاري.
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ويف هذا الس ياق ،مثن املسؤول الغيين عودة املغرب اىل الاحتاد
الافريقي ابعتباره أأحد املؤسسني التارخييني ملنظمة الوحدة الافريقية ،مؤكدا
أأن ا ألفارقة يعولون كثيا عىل اململكة املغربية بقيادة صاحب اجلالةل املكل محمد
السادس لتعزيز الاندماج الافريقي وادلفاع عن املصاحل احليوية للقارة االفريقية.
كام جدد دمع بالده لطلب املغرب الانضامم اىل اجملموعة الاقتصادية دلول غرب افريقيا ،اعتبارا ملوقعه
اجليو ـ اسرتاتيجي املمتزي ،وابلنظر ملا ميثهل هذا الانضامم من قمية مضافة كبية لدلفع ابلتمنية يف هذا الفضاء الاقتصادي.
وبدوره دعا رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية غينيا ،خالل هذه املباحثات ،اىل تعزيز العالقات بني
املؤسس تني الترشيعيتني من خالل بلورة مشاريع معل مشرتكة تسامه يف توطيد هذه العالقات المنوذجية القامئة بني
بدلين ،يتقاسامن نفس الطموحات والتطلعات ،وشعبني جتمعهام روابط اترخيية معيقة.
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إعالنات صادرة عن المجلس...

اعالن عن طلب ابداء الاهامتم للمشاركة يف تقدمي ترشيحات للعضوية
يف اجمللس الوطين احلقوق االنسان.
تقدمي ترش يحات للعضوية يف اجمللس الوطين احلقوق االنسان.
رئيس جملس املستشارين؛
بناء عىل ادلس تور الصادر بتنفيذه الظهي الرشيف
رمق  1.11.91بتارخي  27من شعبان  29( 1432يوليو ،)2011
والس امي الفصل  161منه؛
وعىل القانون رمق  76.15ابعادة تنظمي اجمللس الوطين حلقوق
االنسان الصادر بتنفيذه الظهي الرشيف رمق  1.18.17بتارخي  5من جامدى الآخرة  22( 1439فرباير )2018؛
وعىل النظام ادلاخيل جمللس املستشارين كام أأقره اجمللس يف  21ماي  2014ومت تغييه وتمتميه؛
وبعد استشارة رؤساء الفرق واجملموعة مبجلس املستشارين.
ّقرر ما ييل:
املادة  :1يعلن رئيس جملس املستشارين عن فتح ابب طلبات الاهامتم للمشاركة يف تقدمي الرتش يحات ،لعضوية
اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،من دلن امجلعيات واملنظامت الوطنية غي احلكومية الفاعةل واملشهود لها ابلعمل اجلاد يف جمال
حقوق االنسان ،الس امي العامةل مهنا يف ميادين احلقوق املدنية والس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية ،وحقوق
املر أأة والطفل والش باب وا ألشخاص يف وضعية اعاقة وحقوق املس هتكل.
املادة  :2ال يقبل أأي ترش يح فردي يرد مبارشة عىل رئاسة اجمللس ،من غي الرتش يحات املقدمة من دلن امجلعيات
واملنظامت الوطنية غي احلكومية املشار الهيا يف املادة ا ألوىل أأعاله.
املادة  :3جيب عىل امجلعيات واملنظامت غي احلكومية اليت تتوىل تقدمي الرتش يحات ،أأن تكون يف وضعية سلمية
ازاء القوانني وا ألنظمة اجلاري هبا العمل ،و أأن تكون لها مسامهة جدية يف تكريس حقوق االنسان.
املادة  :4جيب عىل امجلعيات واملنظامت غي احلكومية أأن ترحش لعضوية اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،خشصيات
مشهود لها ابلتجرد والزناهة ،والتشبث بقمي حقوق االنسان ومبادهئا ،والعطاء املمتزي يف سبيل حاميهتا والهنوض هبا.
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املادة  :5تتكون ملفات الرتش يحات من الواثئق التالية:
 .1رساةل ترش يح توجه اىل رئيس جملس املستشارين موقعة من دلن
رئيس(ة) امجلعية/املنظمة غي احلكومية أأو من تولك هل هذه املهمة طبقا لنظاهما
ا ألسايس؛
.2

امللف القانوين للجمعية أأو املنظمة غي احلكومية ،يتضمن ،عىل اخلصوص ،الواثئق التالية:

•

نسخة من القانون ا ألسايس؛

•

الحئة أأعضاء املكتب املسي؛

•

نسخة من حمرض أآخر مجع عام؛

•

نسخة من وصل االيداع الهنايئ للملف القانوين للجمعية أأو املنظمة غي

احلكومية؛
بطاقة تقنية حول امجلعية أأو املنظمة غي احلكومية ،تتضمن بياانت حول نوع

•

نشاطها.
.3

تقرير عن حصيةل املشاريع وا ألنشطة املرتبطة مبجال حقوق االنسان اليت قامت هبا امجلعية أأو املنظمة غي

احلكومية؛
.4

نسخة من حمرض الاجامتع اذلي تقرر خالهل تقدمي الرتش يح؛

.5

تقدمي امسني عىل الأكرث لشغل أأي مقعد من املقاعد؛

 .6نسخة من السية اذلاتية للك مرتحشة أأو مرتحش؛
 .7نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق علهيا للك مرتحشة أأو مرتحش؛
 .8نسخة من السجل العديل أأو شهادة انعدام السوابق للك مرتحشة أأو مرتحش؛
 .9صوراتن مشسيتان للك مرتحشة أأو مرتحش.
املادة  :6توضع ملفات الرتش يح (النسخة الورقية مرفقة بقرص مدمج يتضمن النسخة االلكرتونية للك الواثئق)
دلى كتابة الضبط مبجلس املستشارين ،مبقره الاكئن بشارع محمد اخلامس ابلرابط ،أأو ترسل عرب الربيد الالكرتوين التايل:
chambredesconseillers@parlement.ma

مجلس المستشارين
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املادة  :7تودع امللفات خالل الفرتة املمتدة من يوم ا ألربعاء  30يناير 2019
اىل غاية يوم امجلعة  08فرباير  2019قبل الساعة الثالثة بعد الزوال ،وال يعتد بأأي
ترش يح ،وريق أأو الكرتوين ،ورد خارج ا ألجل املذكور.
املادة  :8ينرش هذا االعالن يف اجلريدة الرمسية للربملان ويف البوابة االلكرتونية جمللس
املستشارينwww.chambredesconseillers.ma :
حرر ابلرابط يف 29 :يناير 2019
ّ
عبد احلكمي بن شامش
رئيس جملس املستشارين
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اإلشراف
▪ ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
▪ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
▪ قسم االعالم؛
▪ مصلحة التواصل واليقظة االعالمية.

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