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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪

اجتماع مكتب مجلس المستشارين ليوم االثنين  14دجنبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني 14
دجنب  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،توقف الس يد رئيس
اجمللس والسادة أعضاء املكتب عند القرار التارخيي الصادر
عن الولايت املتحدة المريكية يف اليوم العارش من الشهر
اجلاري ،والقايض ابعرتافها ابلس يادة الاكمةل للمملكة املغربية
عىل أراضهيا الصحراوية ،يف خطوة غري مس بوقة وحتمل أكرث
من دلةل يف ظل الظروف الراهنة.
يف هذا الصدد ،وإاذ جيدد مكتب اجمللس تمثينه وتأييده للس ياسة الرش يدة واملسؤوةل اليت يقودها جالةل
املكل نرصه هللا ،لدلفاع عن حوزة اململكة املغربية يف دائرة حدودها احلقة ،وضامن المن والاس تقرار باكفة تراب
اململكة ومضهنا القالمي اجلنوبية ،وإاذ يش يد ابجلهود اجلبارة اليت تبدلها ادلبلوماس ية املغربية ،الرمسية واملوازية ،يف
سبيل ادلفاع عن القضااي العادةل للمملكة املغربية وحامية مصاحلها احليوية ،حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل
املكل محمد السادس حفظه هللا ،فاإنه يعب عن تقديره العميق للولايت املتحدة المريكية اإثر جتديد دمعها لقرتاح
املغرب للحمك اذلايت ،واذلي وصفه البيت البيض ،عىل موقعه الرمسي ،ابلقرتاح اجلاد واملوثوق والواقعي ابعتباره
الساس الوحيد حلل عادل ودامئ للزناع عىل أرايض الصحراء.
كام يمثن املكتب عاليا قرار الإدارة المريكية فتح قنصلية لها مبدينة ادلاخةل ،واخنراطها يف دمع التمنية
الاقتصادية ابلقالمي اجلنوبية للمملكة ،يف أفق تعزيز الرشاكة القوية بني البدلين الصديقني والارتقاء هبا اإىل حتالف
اسرتاتيجي يشمل مجيع جمالت التعاون ذات الاهامتم املشرتك.
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ويف س ياق متصل ،يمثن مكتب جملس املستشارين مضامني
ودللت التصال الهاتفي اذلي أجراه جالةل املكل نرصه هللا مع خفامة رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،واذلي أكد فيه موقف جاللته ادلامع للقضية الفلسطينية ،وتأييد اململكة املغربية حلل
ادلولتني ،وتأكيد جاللته ،بصفته رئيسا للجنة القدس ،عىل ضورة احلفاظ عىل الوضع اخلاص ملدينة القدس الرشيف،
وعىل احرتام حرية ممارسة الشعائر ادلينية لتباع ادلايانت الساموية الثالث ،وحامية الطابع الإساليم للمدينة املقدسة
وحرمة املسجد القىص ،وكذا تأكيد جاللته حفظه هللا عىل تعهد املغرب بتوظيف لك التدابري والتصالت اليت
اتفق علهيا جاللته مع الرئيس المرييك ،من أجل دمع السالم ابملنطقة ،وكذا الزتام املغرب ادلامئ ابدلفاع عن احلقوق
املرشوعة للشعب الفلسطيين ،واخنراطه البناء من أجل اإقرار سالم عادل ودامئ مبنطقة الرشق الوسط.
وعىل صعيد أخر ،توقف الس يد رئيس اجمللس والسادة أعضاء املكتب عند مضامني البالغ الصادر عن
ادليوان املليك اذلي أصدر من خالهل صاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا تعلاميته السامية للحكومة قصد
اعامتد جمانية التلقيح ضد وابء كوفيد  19لفائدة مجيع املغاربة ،معبين عن اعزتازمه هبذه الالتفاتة املولوية الكرمية،
النابعة من العناية امللكية والرعاية الإنسانية اليت ما فئت جاللته حفظه هللا حييط هبا اكفة الشعب املغريب ،منذ ظهور
احلالت الوىل للفريوس ابملغرب.
كام توقف الس يد رئيس اجمللس والسادة أعضاء املكتب عند حفوى الرسالتني الواردتني عن رئيسة جملس
الش يوخ الش ييل ورئيس مجموعة الصداقة البملانية الش يلية-املغربية ،يعرابن فهيام عن تضامهنام ودمعهام جلهود اململكة
الرامية حلفظ المن والاس تقرار ابملعب احلدودي الكركرات.
ويف هذا الصدد ،جدد مكتب جملس املستشارين التعبري عن امتنانه للك البملاانت الوطنية الصديقة
والاحتادات البملانية ادلولية واجلهوية وا إلقلميية ادلامعة لقضية وحدتنا الرتابية واملؤيدة للتدخل احلازم والسلمي
للمملكة املغربية لضامن انس يابية وسالمة التنقل ابحلدود املغربية املوريتانية واس تتباب المن والاس تقرار ابملنطقة.
وعىل صعيد مراقبة معل احلكومة ،فقد صادق مكتب اجمللس عىل أخر الرتتيبات لعقد جلسة مساءةل
الس يد رئيس احلكومة يوم غد الثالاثء  15دجنب  ،2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،يف موضوعي "امحلاية
الاجامتعية :أية مقاربة لرحب رهاانت التوحيد واجلودة واحلاكمة" و"اسرتاتيجية احلكومة للهنوض بقطاعي الس ياحة
والصناعة يف ظل تداعيات جاحئة كوروان".
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وعىل مس توى الترشيع ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل الرتتيبات
الخرية لعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  15دجنب  2020مبارشة بعد جلسة
مساءةل الس يد رئيس احلكومة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية
اجلاهزة.
ويف ارتباط ابملوضوع ،قرر مكتب اجمللس ادلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثالاثء  15دجنب 2020
عىل الساعة العارشة صباحا ،لرتتيب أشغال اجللسة العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية
اجلاهزة ،وملناقشة مهنجية عقد اجللسات الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة.
وخبصوص أشغال اللجان ادلامئة ،فقد اختذ املكتب قرارا ابملوافقة عىل طلب جلنيت اخلارجية وادلاخلية
تنظمي زايرة مشرتكة لعضاهئام اإىل املعب احلدودي الكركرات يف الفرتة املمتدة من  17اإىل  19دجنب .2020
وعىل مس توى العالقات مع املؤسسات ادلس تورية ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا بتعممي الرأي الصادر
عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حتت عنوان "من أجل س ياسة لالبتاكر حترر الطاقات يف خدمة منوذج
صناعي جديد" ،عىل الفرق واجملموعة البملانية.
وعىل صعيد العالقات اخلارجية ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل املشاركة عن بعد ،يوم  15دجنب ،2020
يف أشغال الورشة املزمع تنظميها من قبل امجلعية البملانية ملنظمة حلف شامل الطليس مبشاركة مركز احلاكمة للقطاع
المين يف موضوع" :الرقابة البملانية للعمليات الاس تخباراتية العسكرية :التجارب املس تخلصة" ؛ ويف أشغال الندوة
املزمع تنظميها ،يف نفس اليوم ،من قبل منظمة المم املتحدة للغذية والزراعة (الفاو) برشاكة مع لك من املعهد ادلويل
للتمنية املس تدامة وبرملان معوم اإفريقيا واجملموعة الاقتصادية دلول غرب اإفريقيا وبرملان دول رشق اإفريقيا ،يف
موضوع" :دور البملانيني يف تعزيز الاستامثرات املسؤوةل يف الزراعة من أجل الانتقال حنو نظم غذائية أكرث
اس تدامة يف اإفريقيا".
وعىل صعيد أخر ،اختذ مكتب اجمللس قرارا ابملشاركة يف أشغال مائدة مس تديرة عن بعد ،من تنظمي
اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ وهيئة المم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ،حتت عنوان "مجيعا من أجل
جعل القضاء عىل مجيع أشاكل العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية" ،يوم الربعاء  16دجنب  2020عىل
الساعة الثالثة بعد الزوال.
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▪

اجتماع رقم 2020/38
ليوم اإلثنين  07دجنبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  07دجنب  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
•
•
•
•
•

:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد ا إلهل احللوطي
محيد كوسكوس
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثان للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس.

فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع ،السادة:
•
•
•
•
•
•

:
:
:
:
:
:

عبد القادر سالمة
عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الرايض
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اخلليفة الرابع للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
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أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

 قرار رمق  2020/38/03ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  08دجنب 2020
عىل الساعة العارشة صباحا ،ملواصةل مناقشة وضعية معاشات أعضاء جملس املستشارين ،ومناقشة مهنجية
عقد اجللسات الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة.
❖ العالقة مع املؤسسات ادلس تورية
 قرار رمق  2020/38/01ابلإعالن عن توصل اجمللس برأي اجمللس الاقتصادي
والاجامتعي والبييئ حول مرشوع قانون رمق  45.18املتعلق بتنظمي همنة العامالت والعاملني الاجامتعيني،
موضوع اإحاةل من جملس املستشارين ،وتعمميه عىل الفرق واجملموعة البملانية.
❖ الترشيع
 قرار رمق  2020/38/02بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  15دجنب  2020مبارشة بعد
حصة الس ئةل الشفهية ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة ،لدلراسة والتصويت عىل
النصوص الترشيعية اجلاهزة .ويتعلق المر ابلنصوص التالية:
• مرشوع قانون رمق  65.19يوافق مبوجبه عىل التفاقية خبصوص التعاون يف اجملال العسكري
والتقين بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة الردنية الهامشية ،املوقعة بعامن يف  20يوليو 2019؛
• مرشوع قانون رمق  75.19يوافق مبوجبه عىل التفاقية متعددة الطراف لتنفيذ الإجراءات
املتعلقة ابلتفاقيات الرضيبية لتفادي تألك الوعاء الرضييب ونقل الرابح ،املعمتدة بباريس يف  24نومفب 2016
واليت وقعت علهيا اململكة املغربية يف  25يونيو 2019؛
• مرشوع قانون رمق  09.20يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة لواكةل الدوية الفريقية،
املعمتدة بأديس أاباب (اإثيوبيا) يف  11فباير 2019؛
• مرشوع قانون رمق  11.20يوافق مبوجبه عىل التفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي
والتقين والعلمي والثقايف بني حكومة اململكة املغربية وحكومة تركامنس تان ،املوقع بعشق أابد يف  23سبمتب
2019؛
مجلس المستشارين
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• مرشوع قانون رمق  14.20يوافق مبوجبه عىل اتفاقية
تسلمي اجملرمني بني اململكة املغربية واجملر ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر
2019؛
• مرشوع قانون رمق  15.20يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأن نقل الشخاص احملكوم علهيم
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجملر ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
• مرشوع قانون رمق  33.20يوافق مبوجبه عىل التفاقية بني اململكة املغربية والياابن لتفادي
الازدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل ومنع الهترب والغش الرضيبيني ،املوقعة ابلرابط يف 8
يناير 2020؛
• مرشوع قانون رمق  34.20يوافق مبوجبه عىل التفاق بني اململكة املغربية والياابن حول
تشجيع وحامية الاستامثر ،املوقع ابلرابط يف  8يناير 2020؛
• مرشوع قانون رمق  37.20يوافق مبوجبه عىل التفاق املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية
واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية ،املوقع بلندن يف  26أكتوبر .2019
❖ الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/38/04ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء
 08دجنب  ،2020برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس ،والس يد أمحد تويزي أمينا
للجلسة.
❖ شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/38/05بتأجيل النظر يف تقرير اللجان الثنائية متساوية العضاء ،اإىل
غاية الاجامتع املقبل للمكتب ،عىل أن تمت موافاة أعضاء املكتب ابلتقرير مكتواب قبل الاجامتع.
 قرار رمق  2020/38/06بتأجيل النظر يف تقرير جلنة ا إلرشاف عىل اختبارات التعيني يف
مناصب املسؤولية ،اإىل غاية الاجامتع املقبل للمكتب ،عىل أن تمت موافاة أعضاء املكتب ابلتقرير مكتواب
قبل الاجامتع.
 قرار رمق  2020/38/07ابملوافقة عىل تعيني الس يدة مجيةل التدلوي رئيسة ملصلحة الفريق
ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.
مجلس المستشارين
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قضااي للمتابعة
▪
▪
▪
▪
▪

وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
تقيمي الرشاكة مع واكةل املغرب العريب للنباء؛
مواصةل تقوية العالقات الثنائية مع املؤسسة الترشيعية مجلهورية الفيتنام؛
التوقيع عىل مذكرة تفامه مع املعهد الباكس تان للخدمات البملانية؛
وضعية معاشات الس يدات والسادة أعضاء اجمللس؛

▪ مزيانية اجمللس؛
▪ مباراة التوظيف؛
▪ منظام اإدارة اجمللس.
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جدول أعمال المجلس...

▪ بالغ حول جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "األجوبة عن األسئلة المتعلقة
بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"

طبقا لحاكم الفصل  100من ادلس تور ،يعقد
جملس املستشارين يومه الثالاثء  15دجنب  2020عىل
الساعة الثالثة بعد الزوال ،جلسة معومية شهرية ختصص
لتقدمي "الجوبة عن الس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل
الس يد رئيس احلكومة" ،حول موضوعي:
▪ امحلاية الاجامتعية :أية مقاربة لرحب
رهاانت التوحيد واجلودة واحلاكمة؛
▪ اسرتاتيجية احلكومة للهنوض
بقطاعي الس ياحة والصناعة يف ظل تداعيات جاحئة كوروان.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...
والمؤقتة....
▪ لجنة الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.
❖ الثالاثء  15دجنب  2020عىل الساعة احلادية عرشة صباحا ابلقاعة :8
 oدراسة مرشوع قانون رمق  43.20يتعلق خبدمات الثقة بشأن املعامالت الالكرتونية.
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.
❖ الثالاثء  15دجنب  2020مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية
 oتقدمي مرشوع قانون رمق  74.19يتعلق ابإعادة تنظمي أاكدميية اململكة املغربية.
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.
❖ الثالاثء  15دجنب  2020مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية.
 oدراسة مرشوع قانون رمق  76.20يقيض ابإحداث صندوق محمد السادس لالستامثر.
 oدراسة مرشوع قانون رمق  70.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.220.665الصادر
يف  12صفر  30( 1442سبمتب  )2020املتعلق ابإعادة تنظمي القطب املايل لدلار البيضاء.
 oدراسة مرشوع قانون يتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية .2018
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...
▪ مشاركة شعبة مجلس المستشارين لدى

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال

اجتماع لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية .

شاركت شعبة جملس املستشارين ،يف أشغال جلنة
الشؤون الس ياس ية وادلميقراطية التابعة للجمعية البملانية
جمللس أورواب ،وذكل يوم امخليس  10دجنب  2020عب تقنية
التناظر املريئ عن بعد.
وقد متحورت أشغال هذا الاجامتع اذلي عرف
حضور الس يد  ،Rik Daemsرئيس امجلعية ،حول عدة
مواضيع وعىل رأسها" :ميثاق الحزاب الس ياس ية الوروبية
من أجل جممتع غري عنرصي" ،و"احلفاظ عىل السمل
والاس تقرار يف رشق البحر املتوسط" ،و"عرش س نوات بعد
اتفاق لش بونة :تقوية العالقات بني جملس أورواب والاحتاد الورويب" ،و"حامية حضااي الإرهاب" .كام عرفت أشغال
هذا اللقاء مناقشة موضوع "الرشاكة من أجل ادلميقراطية خملتلف الرشاكء دلى مجعية البملانية جمللس أورواب".
خالل هذا اللقاء نوهت الشعبة جبودة العالقات القامئة بني البملان املغريب وامجلعية البملانية جمللس أورواب
يف اإطار وضع رشيك من أجل ادلميقراطية ،مؤكدة عىل أهنا تنبثق من واقع الرشاكة الاسرتاتيجية متعددة البعاد
بني املغرب ورشيكه الورويب ،بلك جوانهبا الس ياس ية ،والاقتصادية ،والمنية ،اجلهوية وا إلقلميية وادلولية.
وذكرت الشعبة ابملراحل الثالث لتقيمي الرشاكة من أجل ادلميقراطية س نة  2013و 2015و 2019اليت
قامت هبا امجلعية البملانية جمللس أورواب واليت نوهت جبودة احلوار مع البملان املغريب ،وسلطت الضوء عىل هجود
اململكة املغربية والزتاماهتا ا إلرادية والاستباقية عىل طريق ترس يخ خياراهتا ادلميقراطية ،وكذا التقدم احملرز يف جمال
س يادة القانون ،مشددة عىل أنه مبناس بة مرور عرش س نوات عىل اإرساء الرشاكة مع البملان املغريب ،قد حان
الوقت للتفكري يف س بل تطويرها لرتىق لطموحات الطرفني ولتكون يف مس توى التحدايت املشرتكة يف خمتلف
أبعادها التمنيوية والمنية والإنسانية.
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وأكدت الشعبة عىل أن اململكة املغربية اختذت منذ اس تقاللها الاختيار الإسرتاتيجي لرتس يخ التعامل مع
أورواب من خالل تقامس قميها ومعايريها الاقتصادية ،وهو اختيار ل رجعة فيه ،خاصة وأن املغرب جرس بني القارتني
الإفريقية والوروبية.
وأضافت يف هذا الس ياق ،أن املغرب يرى أن تطوير عالقاته مع جملس أورواب هو ضورة أكرث من
احلاجة وذكل ابلنس بة للجانبني يف ضوء التحدايت ذات الطابع القاري اليت تواجه اجلانبني عىل اعتبار أن القضااي،
مثل الهجرة ،والمن ،وتغري املناخ ،ختلف تأثريات فوق وطنية وفوق قارية مل يعد من املمكن جتاهلها.
اجلانب الورويب أشاد مبسار الرشاكة من أجل ادلميقراطية للبملان املغريب وابلتقارير اخلاصة بتقيمي هذه
الرشاكة واليت أقرت ابلتقدم احلاصل يف جمال احلقوق الساس ية ،ومجيع احلقوق اليت مت اإقرارها بعد اعامتد ادلس تور
اجلديد لس نة  ،2011مؤكدا أن هذا التقدم ملموس معرتف به ليس فقط من طرف ادلول العضاء يف الاحتاد
الورويب ،بل كذكل من طرف ابيق ادلول الوروبية.
كام دعا الطرف الورويب اإىل اعتبار الرشاكة مع املغرب منوذجا لرشأاكت مس تقبلية وأهنا س تلعب دورا
أساس يا واسرتاتيجيا يف املساعدة عىل حتقيق الاس تقرار يف اجلوار اجلنويب لورواب.
وتضم شعبة جملس املستشارين لك من الس يدة املستشارة خدجية الزويم ،عضوة الفريق الاس تقاليل
للوحدة والتعادلية ،والس يد عبد الإهل املهاجري ،عضو فريق الاصاةل واملعارصة ،والس يد عبد العيل حايم ادلين،
عضو فريق العداةل والتمنية ،والس يد املهدي عمثون ،عضو الفريق احلريك.
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▪ مشاركة شعبة مجلس المستشارين لدى

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال

اجتماع لجنة الشؤون الق انونية وحقوق اإلنسان.

شاركت شعبة جملس املستشارين ،يف أشغال جلنة
الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البملانية
جمللس أورواب ،وذكل يوم الثالاثء  08دجنب  2020عب تقنية
التناظر املريئ عن بعد.
وقد ترأس هذا الاجامتع الس يد M. Boriss
 CILEVIČSرئيس اللجنة ،كام حرض أشغال هذا اللقاء
الس يد املقرر  ،Andrea Orlandoوالس يدة املقررة
 ،Alexandra Louisوالس يد املقرر Fabien
 ،Gouttefardeوالس يد املقرر ،Jacques Maire
والس يد املقرر  ،Pieter Omtzigtوالس يد املقرر  ،Lord Balfeوالس يد املقرر  ،ZiyaAltunyaldizوالس يدة
املقررة  ،Thorhildur Sunna Ævarsdóttirابلإضافة ملشاركة الس يدة KarinnaMoskalenkoمديرة
مركز امحلاية ادلوليةمبوسكو ،والس يد  Tony Braceرئيس اللجنة الفرعية للحرية ادلينية يف امجلعية الوروبية،
والبوفيسور  Wolfgang Benedekاملقرر اخلاص لآلية موسكو التابعة ملنظمة المن والتعاون يف أورواب،
والس يد  Valentin Stefanovichعضو جملس اإدارة مركز فياس نا حلقوق الإنسان ،والس يدة
 SviatlanaTsikhanouskayaزعمية بيالروس ادلميقراطية ،والس يد  AlehHulakرئيس جلنة هلس نيك
البيالروس ية.
وقد متحورت أشغال هذا اللقاء حول املواضيع التالية :اس تقاللية القضاء يف بولونيا ومجهورية مودلوفا؛
القيود املفروضة عىل أنشطة املنظامت غري احلكومية يف ادلول العضاء يف جملس أورواب؛ ظهور أنظمة السلحة
الفتاكة املس تقةل وفهمها الرضوري مبوجب قانون حقوق الإنسان الورويب؛ اذلكرى الس بعون لتفاقيات جنيف:
مسامهة جملس أورواب يف تظافر اجلهود بني القانون الإنسان ادلويل والقانون ادلويل حلقوق الإنسان؛ النظر يف
قضااي املسؤولية املدنية واجلنائية يف س ياق التغري املناخ
مجلس المستشارين
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▪ الجمعية الوطنية لإلكوادور تدعم وتساند
المغرب في جهوده لضمان االستقرار في

محيطه اإلق ليمي.

أكد رئيس امجلعية الوطنية جبمهورية الإكوادور سيسار ليتاردو اكيس يدو أن هذه املؤسسة الترشيعية تدمع
وتساند املغرب يف هجوده لضامن الاس تقرار يف حميطه ا إلقلميي.
وقال الس يد اكيس يدو خالل مباحثات أجراها ،يوم الثالاثء  08دجنب  2020مع رئيس جملس
املستشارين الس يد حكمي بن شامش ،اإن من الراكن وادلعامئ الساس ية للس ياسة اخلارجية لبدله ،احرتام س يادة
ادلول وعدم التدخل يف شؤوهنا ادلاخلية ،مؤكدا “دمع امجلعية الوطنية مجلهورية الإكوادور وتقديرها الإجيايب للقرار
الصادر عن جملس المن التابع للمم املتحدة يف  30أكتوبر  ،2020وكذا دمعها ومساندهتا للمغرب يف هجوده لضامن
الاس تقرار والمن يف حميطه ا إلقلميي من خالل تدخهل السلمي”.
وخالل هذا الاس تقبال شدد الس يد اكيس يدو عىل أن هذا التدخل السلمي “حيرتم القانون ادلويل وأآليات
التعايش السلمي وتمنية الشعوب ،لضامن حرية النقل املدن والتجاري حبدوده مع اإفريقيا” ،مضيفا أن ذكل ينسجم
وقناعة اململكة برضورة احلرص عىل المهية القصوى للحفاظ عىل السالم يف منطقة شامل اإفريقيا.
وخبصوص تطورات الوضع ابحلدود املغربية-املوريتانية ،ذكر رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية الاكوادور بأنه
اكن قد تسمل خالل لقاء سابق مجعه ابلس يد بن شامش ابلعامصة كيتو ،مذكرة تفصيلية حول احلقيقة التارخيية واحليثيات
القانونية للزناع ،كام أخذ علام ،يف هذه مباحثات ابلعديد من املعطيات والتطورات واملس تجدات.
وأبرز ،من هجة أخرى ،أمهية هجود اململكة يف دمع وتعزيز العالقات بني بدلان اجلنوب وخاصة بني
اإفريقيا وأمرياك الالتينية ،مشريا ،يف هذا الصدد ،اإىل أن املغرب يعد حاليا عضوا مالحظا دلى أمه وأكب التجمعات
الس ياس ية والاحتادات الاقتصادية والهيئات البملانية اجلهوية وا إلقلميية مبنطقة أمرياك الالتينية والكراييب" ،وهو
ما يؤههل ليكون خماطبا وحماورا ممتزيا وأساس يا للمنطقة يف العاملني العريب والإفريقي".
وبدوره ،توقف الس يد بن شامش عند أمهية زايرته عىل رأس وفد برملان اىل مجهورية الإكوادور شهر
يونيو  ،2019وما ختللها من لقاءات ثنائية ممتزية ،ومضهنا املباحثات اليت أجراها مبقر امجلعية الوطنية مع الس يد
اكيس يدو ،واليت أكد خاللها اجلانبان عىل معق القمي والقوامس املشرتكة بني البدلين وما توفره من فرص كبرية
تس تلزم العمل املشرتك بروح الانتصار لتطلعات وطموحات شعبهيام ،عب بلورة برامج معل ومبادرات ملموسة
تس تجيب للتحدايت املطروحة خاصة تكل املرتبطة ابلهجرة والتغريات املناخية.
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وهبذه املناس بة ،اس تعرض رئيس جملس املستشارين تطورات الوضع
ابلقالمي اجلنوبية للمملكة ،وخصوصا ما عرفته احلدود املغربية-املوريتانية من توغل غري قانون ول رشعي مليليش يات
(البوليساريو) منذ  21أكتوبر املنرصم ،يف املعب احلدودي للكركرات ،وما رافقه من أعامل وممارسات اإجرامية
وترهيبية ،وعرقةل حلرية التنقل املدن والتجاري.
ويف هذا الصدد ،أكد الس يد بن شامش أن املغرب فسح ما يكفي من اجملال لإجياد حل دبلومايس من
خالل تنبهيه للمنتظم ادلويل وللمم املتحدة خبطورة العامل الرتهيبية والإجرامية ملليش يات (البوليساريو) عىل المن
والاس تقرار ابملنطقة ،بل وخطورهتا عىل املسلسل الس يايس اذلي ترعاه المم املتحدة لإجياد حل س يايس دامئ
وعادل للزناع املفتعل حول الصحراء املغربية حتت الس يادة الرتابية والوطنية للمملكة.
ومن خالل تذكريه هبذه املعطيات ،أكد رئيس اجمللس أن املغرب  ،بعد طول ضبط للنفس وانتظار ما
قد تسفر عنه املساعي السلمية وأمام اس مترار اإغالق املعب احلدودي جراء أساليب العصاابت اليت اس تعملهتا تكل
املليش يات  ،مل يكن أمامه خيار أخر سوى القيام بواجبه الرشعي يف تأمني املعب وحرية وسالمة وانس يابية تنقل
الشخاص واملواد التجارية والبضائع ،حيث أصدر جالةل املكل محمد السادس  ،القائد العىل ورئيس أراكن احلرب
العامة  ،تعلاميته السامية لس تعادة حرية التنقل مبعب الكركرات ،وتأمينه وفتحه أمام النقل املدن والتجاري  ،بشلك
سلمي  ،ودون اإطالق رصاصة واحدة ول أي هتديد لسالمة املدنيني.
وأكد الس يد بن شامش لنظريه الإكوادوري ،عىل أن املغرب ،وفق ما أكده جالةل املكل محمد السادس يف
اتصاهل يوم  16نونب املايض مبالس يد أنطونيو غوترييس ،س يواصل دمع هجود المني العام للمم املتحدة ،يف اإطار
املسلسل الس يايس “اذلي يتعني أن يس تأنف عىل أساس معايري واحضة ،ويرشك الطراف احلقيقية يف هذا الزناع
ا إلقلميي ،وميكن من اإجياد حل واقعي وقابل للتحقق يف اإطار س يادة اململكة املغربية”.
واكن الس يد اكيس يدو مرفوقا خالل هذا اللقاء اذلي تناول ،أيضا ،قضااي أخرى ذات الاهامتم املشرتك
وس بل تعزيز العالقات الثنائية بني املؤسس تني الترشيعيتني ،برئيس مجموعة الصداقة الإكوادورية-املغربية خويص
سريانو سالغادو ،وذكل حبضور أعضاء هذه اجملموعة مبجلس املستشارين.
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▪ مجلس المستشارين في أشغال االجتماع الثاني للجنة التنفيذية التحاد
مجالس دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .

شارك املستشار الس يد عبد الاهل احللوطي،
اخلليفة الثان لرئيس جملس املستشارين ،عضو اللجنة
التنفيذية لحتاد جمالس ادلول العضاء يف منظمة التعاون
الإساليم يوم الثنني  7دجنب  ،2020يف الاجامتع الثان
للجنة التنفيذية لالحتاد ،وذكل عب تقنية التناظر املريئ،
مبشاركة عدد من أعضاء اجملالس التابعة للمنظمة.
خالل هذا اللقاء اذلي مت فيه اس تحضار خصوصية
الظرفية العاملية ،تناول اجملمتعون العديد من املواضيع املدرجة
يف جدول العامل ،وعىل رأسها اترخي انعقاد لك من ادلورة
السادسة عرشة ملؤمتر الاحتاد املقرر عقدها يف امجلهورية التونس ية ،والاجامتع الرابع والربعني للجنة التنفيذية لالحتاد
اذلي سوف يعقد يف امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية ،اإضافة اىل عرض تقرير المني العام لحتاد جمالس دول
العضاء يف منظمة التعاون الإساليم.
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▪ مجلس الشيوخ الشيلي يعبر عن دعمه

للمغرب في جهوده للحف اظ على أمنه و

سيادته.

توصل رئيس جملس املستشارين ،عبد احلكمي بن
شامش ،برساةل تضامن ودمع للمملكة املغربية من طرف رئيسة
جملس الش يوخ الش ييل ،Adriana Muñoz D’alboa
ورئيس مجموعة الصداقة الش يلية املغربية Guido Girardi
 Lavinوعدد من الرؤساء السابقني وأعضاء مبجلس الش يوخ
الش ييل ،عبوا من خاللها عن تضامهنم ودمعهم للمغرب يف
هجوده للحفاظ عىل أمنه وس يادته.
وأكد البملانيون الش يليون يف رسالهتم أن السمل
جيب أن يرتكز عىل مبادئ القانون ادلويل؛ وابلتايل تفادي
حماولت زعزعة الاس تقرار اليت تقوم هبا العنارص املوالية للبوليساريو؛ كعامل العرقةل اليت قامت هبا مبنطقة الكركرات
مكعب حدودي هام للعبور املدن ونقل البضائع.
رئيسة جملس الش يوخ الش ييل اىل جانب املوقعني عىل الرساةل ،أكدوا أهنم بصفهتم البملانية؛ يرفضون
بشدة لك املامرسات اليت تس هتدف زعزعة الاس تقرار وهتديد السمل وعرقةل حرية التنقل ابملنطقة ،ويقرون ابحلق
الرشعي لدلوةل املغربية يف احلفاظ عىل س يادهتا وأمهنا وعىل سالمة وحياة املدنيني؛ كام هو الشأن ملا وقع حديثا
ابحلدود املغربية املوريتانية.
جتدر الإشارة إاىل أن جملس املستشارين وجملس الش يوخ الش ييل جتمعهم مذكرة تفامه وتعاون مت توقيعها
مبناس بة الزايرة الثانية لرئيس جملس املستشارين ،عبد احلكمي بن شامش ،عىل رأس وفد برملان اىل مجهورية الش ييل
يف يوليوز  ،2017بعد الزايرة الوىل يف يناير من نفس الس نة ،كام متزيت العالقات بني املؤسس تني الترشيعيتني
بدينامية ممتزية يف الس نوات الخرية من خالل املبادرات والزايرات الثنائية املشرتكة والاس تقبالت اليت ختللها
تنظمي زايرات الوفود البملانية الش يلية اىل القالمي اجلنوبية للمملكة املغربية للوقوف عىل حقيقة الوضع وعىل ادلينامية
التمنوية واحلقوقية اليت تعيشها املنطقة.

مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

المانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
البيد الإلكرتونBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتونwww.chambredesconseillers.ma:
18

