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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪

اجتماع رقم 2019/05

ليوم االثنين  04فبراير 2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 04فرباير 2019اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة اخلليفة
الثاين للرئيس الس يد عبد الااله احللوطي ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملريش
عز ادلين زكري
عبد الوهاب بلفقيه
أأمحد تويزي

اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.

:
:
:
:
:
:
:

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع لك من السادة:

▪ عبد الصمد قيوح
▪ محمد عدال
▪ أأمحد اخلريف

:

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
أأمني اجمللس؛
:
أأمني اجمللس.
:
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖ شؤون تنظميية:
 قرار رمق  2019/05/01بتحديد يوم الثالاثء  12فرباير  2019مكوعد
الختتام دورة أأكتوبر ،2018مع اخبار ندوة الرؤساء بذكل.
 قرار رمق  2019/05/02ابملوافقة عىل برانمج اجللسات العامة املربجمة اىل غاية هناية دورة أأكتوبر  ،2018كام
ييل:
• الثالاثء  05فرباير  :2019جلسة للأس ئةل الشفهية ا ألس بوعية ،تعقهبا جلسة ترشيعية للبت يف النصوص
اجلاهزة؛
• االثنني  11فرباير :2019اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية املتعلقة ابملرفق العمويم،
تلهيا جلسة ترشيعية للبت يف النصوص اجلاهزة؛
• الثالاثء  12فرباير :2019اجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة ،مث جلسة اختتام دورة أأكتوبر
.2018
(تنطلق مجيع اجللسات عىل الساعة الثالثة زوالا).
 قرار رمق  2019/05/03ابنتداب اخلليفة الثاين للرئيس ،الس يد عبد االاله احللوطي ،لتقدمي خالصات
اللجنة املوسعة امللكفة ابعداد مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين أأمام جلنة العدل والترشيع وحقوق
االنسان ،وفق اجلدوةل الزمنية املعمتدة لدلراسة والتصويت عىل املقرتح ،كام ييل:
• ا ألربعاء  06فرباير :2019
 عىل الساعة العارشة صباحا :دراسة مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين؛ عىل الساعة الثالثة بعد الزوال :أخر أأجل اليداع التعديالت بشأأن مقرتح النظام ادلاخيل جمللساملستشارين مبصلحة اللجنة.
• امخليس  07فرباير  2019عىل الساعة العارشة والنصف صباحا :البت يف التعديالت والتصويت عىل
مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
❖ الترشيع:
 قرار رمق  2019/05/04بربجمة جلسة عامة ترشيعية لدلراسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة املشار
الهيا يف امللحق.
وسيتوىل رئاسة اجللسة ،اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد امحليد الصويري ،والس يد أأمحد تويزي يف أأمانة
اجللسة.
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❖ ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2019/05/05ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل
الشفهية ليوم الثالاثء  05فرباير  ،2019برئاسة اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد امحليد الصويري ،والس يد أأمحد
تويزي يف أأمانة اجللسة.
❖ تقيمي الس ياسات العمومية:
 قرار رمق  2019/05/06ابملوافقة عىل تأأجيل موعد اجامتع انتخاب هيألك اجملموعة املوضوعاتية امللكفة مبناقشة
وتقيمي االسرتاتيجية الوطنية للامء ،اىل غاية يوم الثالاثء  05فرباير  2019عىل الساعة احلادية عرشة صباحا.
❖ العالقات اخلارجية والرشاكة والتعاون:
 قرار رمق  2019/05/07ابملوافقة عىل مضمون املراسةل الواردة عن رئيس شعبة جملس املستشارين دلى امجلعية
الربملانية ملنظمة ا ألمن والتعاون بأأورواب ،حول تنظمي جناح مغريب مبقر املنظمة ابملوازاة مع أأشغال ادلورة الش توية
الـــ  18للجمعية املزمع عقدها ابلعامصة فيينا خالل الفرتة املمتدة من  19اىل  22فرباير .2019
 قرار رمق  2019/05/08ابلتفاعل االجيايب مع املراسةل الواردة من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل حول
مرشوع الزايرة البحثية اليت يعزتم القيام هبا لبالدان الس يد  ،Alfonse ZozimeTamekamtaا ألس تاذ الباحث
من دوةل الاكمريون ،هبدف اعداد كتاب حول الصحراء املغربية ،وذكل خالل الفرتة من  20اىل  30مارس ،2019
من خالل تيسري عقد لقاء بني املعين اب ألمر وممثلني عن أأقالمينا اجلنوبية ورئيس جلنة اخلارجية ابجمللس وتعيني نقطة
اتصال من أأجل تنس يق اللقاءات املذكورة ،عىل أأن يمت عقد لقاء تنس يقي يف املوضوع مع مصاحل وزارة الشؤون
اخلارجية والتعاون ادلويل؛
 قرار رمق  2019/05/09ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة من طرف الس يد عاطف الطراونة ،رئيس جملس
النواب ابململكة ا ألردنية الهامشية اىل الس يد رئيس جملس املستشارين حلضور أأشغال املؤمتر  29لالحتاد الربملاين
العريب ،وذكل يويم  03و 04مارس  2019بـــعمـــان.
 قرار رمق  2019/05/10ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة اىل الس يد عبد الوحيد خوجة ،ا ألمني العام
جمللس املستشارين ،حلضور اجامتع ا ألمناء العامني للربملاانت العربية اليت ستنعقد عىل هامش املؤمتر 29
لالحتاد الربملاين العريب ،وذكل يوم  03مارس  2019بعامن.
 قرار رمق  2019/05/11ابملوافقة عىل اس تقبال رئيس امجلعية الربملانية مجلهورية النيجر يوم االثنني  04فرباير
 2019عىل الساعة اخلامسة مساء.
مجلس المستشارين
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❖ منتدايت برملانية:
 قرار رمق  2019/05/12ابملوافقة عىل واثئق املنتدى الربملاين الرابع للعداةل الاجامتعية املزمع عقده يوم  20فرباير
 2019حول "امحلاية الاجامتعية ابملغرب :احلاكمة ورهاانت الاس تدامة والتعممي" ،مع حتيني مرشوع برانمج املنتدى
عرب اضافة لكمة رئيس مجعية رؤساء اجلهات مضن اجللسة الافتتاحية.
❖ شؤون السادة املستشارين:
 قرار رمق  2019/05/13بتلكيف االدارة ابعداد مذكرة مفصةل بشأأن املالءمة عىل مس توى التنقل عرب القطار،
واعادة ادراج املوضوع مضن جدول أأعامل اجامتع املكتب املقبل ،مع حبث اماكنية ابرام االتفاقية من جديد مع املكتب
الوطين للسكك احلديدية.
❖ احتضان النقاش العمويم التعددي:
 قرار رمق  2019/05/14ابملوافقة عىل طلب ش باكت برملانيات وبرملانيون ضد عقوبة االعدام ابملغرب ،اس تعامل
احدى قاعات اجمللس يوم امخليس  7فرباير 2019عىل الساعة الثالثة زوالا من أأجل عقد ورشة معل حول دور
الربملان يف مناهضة عقوبة االعدام.
❖ خمتلفات:
 قرار رمق  2019/05/16ابملوافقة عىل طلبات زايرة مقر جملس املستشارين لفائدة تالمذة السكل الثانوي.

مجلس المستشارين
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قضااي لالطالع واملتابعة
• اخبار ابصدار اعالن عن طلب ابداء اهامتم موجه للجمعيات واملنظامت الوطنية غري احلكومية الفاعةل يف
جمال حقوق االنسان ،للمشاركة يف تقدمي ترش يحات للعضوية يف اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،خالل
الفرتة املمتدة من يوم ا ألربعاء 30يناير 2019اىل غاية يوم امجلعة  08فرباير .2019
• مرشوع برانمج ادلورة اخلامسة والعرشون للجنة التنفيذية واجامتعات اللجان اخلاصة (اللجنة املصغرة -
فريق القانونيني) لالحتاد الربملاين العريب املزمع عقدها بعامن خالل الفرتة املمتدة من  23اىل  28فرباير 2019
(عضو الشعبة واللجنة املصغرة وفريق القانونيني :الس يد املستشار مبارك الصادي)؛
• مرشوع برانمج النسخة الـــ  100من ندوة  Rose-Rothللجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل ا ألطليس
املزمع عقدها بربوكس يل يويم  25و 26أأبريل ( .2019عضو الشعبة :املستشار الس يد محمد العزري).
• برانمج معل اجامتعات الربملان العريب املزمع عقدها ابلقاهرة أأايم  12-10فرباير ( .2019عضو الشعبة:
املستشار الس يد نبيل ا ألندلويس).
• اقرتاح هجة درعة اتفياللت اس تضافة ندوة موضوعاتية هجوية يف موضوع "وضعية الواحات واجلبل جبهة
درعة-اتفياللت بني حصيةل الس ياسات العمومية وانتظارات اجلهوية املتقدمة" ،وذكل خالل شهر نونرب
.2019
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ملحق
الحئة النصوص الترشيعية اجلاهزة
 .1مرشوع قانون رمق  14.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع ابلرابط يف  19يناير
 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.
 .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 ترياد النفاايت اخلطرة اىل افريقيا
ومراقبة وادارة حتركها عرب احلدود االفريقية ،املعمتدة بباماكو (مايل) يف  30يناير .1991
مجلس المستشارين
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.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 والتأأطري
التقين ،املوقع ابلرابط يف  10يونيو  2018بني وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت
للمملكة املغربية ووزارة الفالحة والتمنية القروية مجلهورية نيجرياي الفيدرالية.
.16مرشوع قانون رمق  73.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع ابلرابط يف  20يوليو
 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.
.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 ،وبتغيري القانون رمق  20.99املتعلق
بتنظمي الصناعة السيامنتوغرافية.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة ...

❖ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االثنني  11فربابر  2019خصصته دلراسة مرشوعي قانونني ،ا ألول رمق
 33.18يقيض بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ ،والثاين رمق  89.18يقيض يتغيري وتمتمي القانون رمقن 22.01
املتعلق ابملسطرة اجلنائية.
وقد وافقت اللجنة عىل املرشوعني ابالجامع.
❖ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم االثنني  11فرباير  2019خصص دلراسة مرشوع قانون رمق  93.18يغري ويمتم
القانون رمق  05.12املتعلق بتنظمي همنة املرشد الس يايح.
وعند عر ض هذا املرشوع عىل التصويت ،وافقت عليه اللجنة ابالجامع بدون تعديل.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  12 /568فبراير 2019
9

جدول أعمال المجلس

▪ لثالاثء  12فرباير  2019عىل الساعة الثالثة بعد الزوال:
• اجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة حول حموري :التدابري امجلركية والرضيبية و أأثرها عىل
قطاع التجارة ،وبرانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية.
• جلسة اختتام ادلورة ا ألوىل من الس نة الترشيعية .2019-2018

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة والعالق ات الخارجية...
▪ السيد اتارئيس يؤكد عزم المغرب عازم على اإلنخراط
في تطوير التعاون بين البلدان العربية

قال رئيس جملس املستشارين حكمي بن
شامش ،يوم السبت  09فرباير  2019ابلقاهرة ،ان
اململكة املغربية عازمة عىل الاخنراط يف املبادرات
االجيابية الهادفة اىل تطوير التعاون بني البدلان العربية،
يف اطار الاحرتام املتبادل وحسن اجلوار واحرتام
س يادة ادلول ووحدهتا.
و أأضاف الس يد بن شامش يف لكمة خالل
أأشغال مؤمتر القيادات العربية رفيعة املس توى ،نظمه
الربملان العريب مبقر ا ألمانة العامة جلامعة ادلول العربية ،ان املغرب "ويف ملبادئ وقمي ا ألخوة والتضامن والتعاون،
ومصمم عىل ارتياد لك الفاق املمكنة من أأجل اغناء واثراء العالقات بني بدلاننا وشعوبنا".
و أأوحض أأن “دروس الفرتة ا ألخرية يف املنطقة العربية ويف العامل جيب أأن تنتصب أأمامنا بلك وضوح ،لعلها
تشلك رافعة فعاةل من أأجل اسرتداد املبادرة عرب اعامتد رؤية اسرتاتيجية استباقية ،تضع يف املقام ا ألول أأمن واس تقرار
ووحدة بدلاننا ابعتبار الاس تقرار رشطا ال مندوحة عنه ملواهجة حتدايت املس تقبل ،رؤية جتعل من أأمه ا ألولوايت
اعامتد أأو احياء س ياسات التعاون والتضامن يف لك منايح احلياة الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية".
وشدد رئيس جملس املستشارين عىل أأن املس تقبل لن يكون اال للتكتالت الكربى يف لك هذه اجملاالت
وهو ما يفرض احياء وجتديد الآليات البينية واجلهوية والعربية من أأجل جتس يد هذه االسرتاجتية ،وفق تعبريه .
ودعا املتحدث اىل “توفري أأحسن الرشوط لربوز تكتل عريب مندمج من خالل تشجيع املصاحلات الوطنية،
وترتيب ما يتعني ترتيبه يف جمال احلاكمة املطلوبة والآليات الاجامتعية الفعاةل اليت تبعث الطمأأنينة يف النس يج
اجملمتعي وترخس الاس تقرار وتوفر رشوط التمنية وانتاج الرثوة وتوزيعها".
واعترب أأن املنطقة العربية “مرت من فرتة عصيبة من التوترات والانقسامات وصلت شأأوا بعيدا ،مما
سوغ للقوى الهمينية استسهال اعامتد اسرتاتيجيات التدخل املبارش وحماوالت االخضاع والس يطرة والبلقنة
والتجزئة ،وتدمري ما حققته ادلول العربية يف جماالت البناء املؤسسايت والتمنية وحفظ الاس تقالل الوطين واحلوزة
الرتابية ويف التعاون البيين فامي بني بدلان املنطقة العربية ،وذكل من أأجل العودة هبا اىل فرتات صعبة من اترخيها
ورمبا أأصعب كثريا".
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واتبع قوهل“ :حنن نرى حتت أأعيننا كيف تمت التكتالت وتبىن
التحالفات وتصطف القوى من أأجل البقاء يف عامل ما انفك يتعقد وتتسارع وترية
تطوره وتتفامق اخملاطر والتحدايت الناش ئة عنه” ،مشريا اىل أأن قضية العرب ا ألوىل ،قضية فلسطني ،مل تسمل من
“التسويف والامتطل والاحتواء وصوال اىل التطويق وحماوةل التصفية وادراهجا مضن رفوف التارخي املهمةل".
وشدد عىل أأمهية هذا املؤمتر العريب اذلي يتعني أأن يفيض اىل تقدمي مسامهة ملموسة يف انضاج رشوط
بدء صفحة جديدة يف اترخي العالقات بني البدلان العربية ،مؤكدا عىل أأمهية التعاون والتنس يق مع الربملاانت الوطنية
يف ادلول ا ألعضاء لتعزيز وترس يخ البعد الشعيب ودوره يف مسرية العمل العريب املشرتك .
و أأضاف أأن “س ياقات املرحةل ورضورات منو وازدهار بدلاننا تفرض أأكرث من أأي وقت مىض فتح ا ألبواب
أأمام املشاركة الشعبية وتوفري أأدواهتا ابلنس بة للمواطن واحتضان تطلعاته يف املشاركة يف القرار ،ويف اغناء ادليناميكية
اجملمتعية املدجمة اليت تشلك جحرا أأساس يا من السد املنيع أأمام دعوات الانعزال ونبذ اجملمتع ،ويه ادلعوات اليت
تنهتيي يف أأغلهبا ابالرمتاء يف حضن التطرف والغلو املؤدي حامت اىل االرهاب املقيت".
وطالب الربملان العريب بأأن يكون “حاضن هذا الاختيار عن طريق ترس يخ احلضور الشعيب يف لك
براجمنا ،أأاكنت جامعية أأو بينية ،مما يس تدعي تكثيف املبادرات واطالق الطاقات ورمبا توس يع الوعاء البرشي
ملؤسساتنا ،مع تطوير وتوس يع صالحياته وتعزيز االماكانت املوضوعة رهن اشارته".
ويسعى املؤمتر اىل اعداد وثيقة هامة لتعزيز التضامن وتوحيد الصف العريب ونبذ اخلالفات لتحقيق ا ألمن
والاس تقرار والتمنية والهنضة يف املنطقة العربية ،ويه “الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواهجة التحدايت” ،اليت
سريفعها الربملان العريب اىل جملس جامعة ادلول العربية عىل مس توى القمة يف اجامتعه القادم اذلي س يعقد ابمجلهورية
التونس ية يف شهر مارس املقبل
.وعرف هذا اللقاء حضور لك من محمد ابراهمي املطوع وزير شؤون جملس الوزراء ابلبحرين ،معرو
موىس ا ألمني العام ا ألس بق جلامعة ادلول العربية ،صائب عريقات أأمني رس اللجنة التنفيذية رئيس دائرة املفاوضات
يف منظمة التحرير الفلسطينية ،ابتسام الكتيب رئيسة مركز االمارات للس ياسات ،أأمني امجليل رئيس مجهورية
لبنان ا ألس بق ،ا ألمري تريك الفيصل رئيس جملس ادارة مركز املكل فيصل للبحوث وادلراسات االسالمية ،اايد
عالوي رئيس جملس الوزراء العرايق ا ألس بق ،محمود جربيل رئيس جملس الوزراء اللييب ا ألس بق ،احلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونس ية السابق ،فضال عن اعالميني ومفكرين عرب.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  12 /568فبراير 2019
12

▪ البرلمان العربي يشيد بجهود جاللة الملك في الدف اع
عن حقوق الشعب الف لسطيني ونصرة قضاياه.

أأشاد الربملان العريب جبهود صاحب اجلالةل
املكل محمد السادس نرصه هللا ،رئيس جلنة القدس،
يف ادلفاع عن حقوق الشعب الفلسطيين ونرصة
قضاايه.
ومثن الربملان العريب ،يف بيان صدر يف ختام
أأشغال مؤمتر القيادات العربية رفيعة املس توى ،اليوم
السبت ابلقاهرة ،ما تقوم به اململكة املغربية حتت
قيادة جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،من
مبادرات جتاه الشعب الفلسطيين.
و أأكد البيان عىل مركزية القضية الفلسطينية ل ألمة العربية وعىل الهوية العربية للقدس احملتةل ،مشددا عىل
أأن القدس الرشقية يه عامصة ادلوةل الفلسطينية.
و أأبرز رضورة المتسك مببادرة السالم العربية "نصا وروحا" وباكفة االتفاقات اليت تفيض اىل اقامة دوةل
فلسطني اكمةل الس يادة عىل حدود الرابع من يونيو  1967وعامصهتا مدينة القدس الرشقية.
ورفض الربملان العريب ما يسمى "صفقة القرن" اليت تقوم عىل أأساس تدمري مبد أأ ادلولتني عىل حدود
 1967واستبدالها مببدأأ ادلوةل بنظامني(ا ألابراتيد) ،واسقاط ملف القدس والالجئني والاستيطان.
كام رفض قرارات الرئيس ا ألمرييك دواندل ترامب بشأأن الاعرتاف ابلقدس عامصة الرسائيل ونقل السفارة
الامريكية الهيا ،وحماوةل اسقاط ملف الالجئني ،ووقف الالزتامات اخملصصة لواكةل ا ألمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئني ( أأونروا) وترشيع الاستيطان الاس تعامري الارسائييل وماكفئة ارهاب ادلوةل اذلي متارسه سلطة
الاحتالل (ارسائيل) حبق الشعب الفلسطيين ا ألعزل.
ودعا البيان اىل تنس يق اكفة اجلهود العربية الرمسية والشعبية ملساندة الشعب الفلسطيين يف احلصول
عىل الاعرتاف بدولته وحق العودة واجبار قوة الاحتالل عىل تنفيذ قرارات الرشعية ادلولية واهناء احتالل
الارايض العربية.
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و أأكد عىل تنفيذ اتفاق القاهرة املوقع بني حركيت (فتح) و (حامس)
بتارخي  12اكتوبر  2017بشلك شامل ،ومبا يشمل العودة اىل ارادة الشعب،
وكذا دمع طلب فلسطني يف احملمكة اجلنائية ادلولية ومحمكة العدل ادلولية
والعضوية الاكمةل يف الامم املتحدة ،والتأأكيد عىل وحدة الارايض الفلسطينية يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
ورفض أأي حماوالت لتجزئة الرتاب الوطين بفصل قطاع عىل الارايض الفلسطينية ا ألخرى.
ومتخضت عن املؤمتر وثيقة تعزيز التضامن وتوحيد الصف العريب ونبذ اخلالفات لتحقيق ا ألمن والاس تقرار
والتمنية والهنضة يف املنطقة العربية ،سيمت رفعها اىل جملس جامعة ادلول العربية عىل مس توى القمة يف اجامتعه القادم
اذلي س يعقد ابمجلهورية التونس ية يف شهر مارس املقبل.
ومتزي هذا اللقاء مبشاركة الس يد حكمي ىن شامش رئيس جملس املستشارين وخشصيات عربية وازنة من
مضهنا محمد ابراهمي املطوع وزير شؤون جملس الوزراء مبملكة البحرين ،ومعرو موىس ا ألمني العام ا ألس بق جلامعة
ادلول العربية ،وصائب عريقات أأمني رس اللجنة التنفيذية رئيس دائرة املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية،
والس يدة ابتسام الكتيب رئيسة مركز االمارات للس ياسات ،و أأمني امجليل رئيس مجهورية لبنان ا ألس بق ،وصاحب
السمو املليك ا ألمري تريك الفيصل رئيس جملس ادارة مركز املكل فيصل للبحوث وادلراسات االسالمية ،واايد
عالوي رئيس جملس الوزراء العرايق ا ألس بق ،ومحمود جربيل رئيس جملس الوزراء اللييب ا ألس بق ،واحلبيب الصيد
رئيس احلكومة التونس ية السابق ،فضال عن عدد من كبار االعالميني واملفكرين العرب.
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▪ مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية األوروبية تقوم
بمهمة للبرلمان األوروبي بستراسبورغ.

تقوم مجموعة الصداقة الربملانية املغربية ا ألوروبية مبهمة
للربملان ا ألورويب بسرتاس بورغ خالل الفرتة املمتدة من 11
اىل  14فرباير  .2019برئاسة د .محمد الش يخ بيد هللا ،عضو
فريق ا ألصاةل واملعارصة ،رئيس مجموعة الصداقة الربملانية
املغربية ا ألوروبية؛ وعضوية الس يدات والسادة املستشارين
/
• نبيل ش يخي ،رئيس فريق العداةل والتمنية؛
• امبارك الس باعي ،رئيس الفريق احلريك؛
• محمد البكوري ،رئيس فريق التجمع الوطين
ل ألحرار؛
• أمال العمري ،رئيسة فريق الاحتاد املغريب للشغل
• امحد اباب امعر حداد ،عضو الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية،
• ثراي حلرش ،عن اجملموعة الكونفدرالية للشغل؛
ومن املقرر ان يعقد الوفد الربملاين املغريب سلسةل من اللقاءت مع نظراهئم ا ألوروبيني ملواصةل تعبئهتم قصد
دمع اتفاق الصيد البحري بني املغرب والاحتاد ا ألورويب واذلي سيمت التصويت عليه خالل جلسة عامة للربملان
الاورويب بسرتاس بورغ يف  12فرباير  2019اثناء دورته اليت س تعقد من  11اىل  14فرباير .2019

مجلس المستشارين
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▪ استقبال رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية النيجر.
اس تقبل الس يد عبد االهل احللوطي اخلليفة الثاين
لرئيس جملس املستشارين ،اليوم االثنني  4فرباير  2019مبقر
اجمللس ،الس يد Ousseini Tinniرئيس امجلعية الوطنية
مجلهورية النيجر واملوفد املرافق هل ،حبضور سفري بالده املعتدة
دلى اململكة املغربية.
وشلك هذا اللقاء ،مناس بة ،أأبرز فهيا
اجلانبان عالقات الصداقة املتينة والشـراكة القامئة بني اململكة
املغربية ومجهورية النيجر ،حتت القيادتني احلكميتني لصاحب
اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وخفامة الرئيس محمد يوسفو ،ويه العالقات املبنية عىل أأسس الاحرتام
والتقدير املتبادل والتضامن والانسجام يف املواقف بشأأن القضااي ذات الاهامتم املشرتك.
ودعا اجلانبان اىل استامثر لك الفرص املتاحة لتعزيز وتعميق التعاون الثنايئ والارتقاء به اىل مس توى
أأوارص ا ألخوة العريقة اليت جتمع بني الشعبني ،مؤكدين حرصهام الراخس وادلامئ ،عىل مواصةل العمل املشرتك جلعل
الرشاكة اليت جتمع بني البدلين ،منوذجا للعالقات البينية االفريقية وللتعاون جنوب ـ جنوب ،مبا خيدم املصاحل احليوية
للقارة الافريقية ،يف حتقيق التمنية املس تدامة ،وحماربة التطرف واالرهاب ،وتعزيز السمل وترس يخ الامن والاس تقرار،
وماكحفة التغريات املناخية.
هذا ونوه الس يد عبد االهل احللوطي ابملواقف الثابتة ادلامعة مجلهورية النيجر للمغرب يف لك قضاايه
الكربى وعىل ر أأسها قضية وحدته الرتابية ،وعودته اىل الاحتاد االفريقي ،وطلب انضاممه اىل منظمة "س يدايو".
من هجته ،جسل رئيس امجلعية الوطنية جبمهورية النيجر ،ابرتياح كبري ادلينامية اليت تشهدها العالقات
بني بالده واملغرب يف خمتلف اجملاالت ،مؤكدا أأن الشعبني النيجريي واملغريب ،جتمعهام روابط اترخيية ودينية،
ويتقاسامن مجموعة من القمي الاجامتعية والثقافية والانسانية.
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و أأعرب املسؤول النيجريي عن امتنان بالده للمسامهة الفاعةل
للمغرب يف مسلسل التمنية يف مجهورية النيجر ،عرب حضور مؤسساته يف عدد
من القطاعات احليوية اك ألبناك واالتصاالت والبنيات التحتية ،مؤكدا يف هذا االطار ادلور الهام اذلي يلعبه للمغرب
كقوة اقلميية وقارية لفائدة تمنية افريقيا.
وجدد ابملناس بة دمع بالده للمغرب يف لك قضاايها الكربى كرشيك هام مجلهورية النيجر.
وشدد رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية النيجر عىل امهية التعاون الربملاين ودوره يف تعزيز وتوطيد املصاحل
املشرتكة للشعبني والبدلين الصديقني.
وتناول اجلانبان ،خالل هذا اللقاء ،عددا من القضااي االقلميية وادلولية ذات الاهامتم املشرتك.
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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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