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اجتماعات وقرارات المكتب...
▪ اجتماع رقم 2021/24

ليوم اإلثنين  28يونيو 2021
 -بالغ -

عقد مكتب جملس املستشارين يوم أمس الإثنني
 28يونيو  2021اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،خصص للتداول يف جدول أعامل اجمللس.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،توقف الس يد رئيس
اجمللس والسادة أعضاء املكتب عند الرسائل واملواقف
املساندة املعرب عهنا من طرف الربملان العريب مضن قرار صدر
عنه يوم السبت  26يونيو  ،2021عقب جلسة طارئة
خصصت للتداول يف القرار الصادر عن الربملان الورويب يوم
 10يونيو  2021عىل خلفية الزمة الثنائية بني اإس بانيا
واململكة املغربية.
وقد جسل مكتب اجمللس اعزتازه ابصطفاف مكوانت الربملان العريب وراء اململكة املغربية يف مساعهيا اإىل
لعب أدوار طالئعية يف جمال الهجرة واللجوء وماكحفة الهجرة غري الرشعية.
وعىل مس توى مراقبة العمل احلكويم ،فقد صادق مكتب اجمللس عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل
الشفهية ليوم الثالاثء  29يونيو .2021
وعىل مس توى الترشيع ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابإحاةل س تة نصوص ترشيعية توصل هبا اجمللس
من جملس النواب عىل اللجان ادلامئة اخملتصة.
كام اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  29يونيو  2021مبارشة بعد جلسة الس ئةل
الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.
ولرتتيب أشغال هذه اجللسة ،فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  29يونيو 2021عىل الساعة
الثانية عرش زوالا.
مجلس المستشارين
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وعىل مس توى العالقات اخلارجية ،فقد متت املوافقة عىل عقد اجامتع
تشاوري لرؤساء الربملاانت الوطنية يف اإفريقيا يوم  08يوليوز  2021مبقر
الربملان املغريب وعن بعد.
كام وافق مكتب اجمللس عىل برانمج معل املؤمتر اذلي سينظمه لك من الربملان املغريب وامجلعية الربملانية
جمللس أورواب يوم  13يوليوز  2021مبقر الربملان يف موضوع" :النساء يف الس ياسة :كيف ميكن التقدم حنو
املساواة؟" ،وذكل يف اإطار برانمج جملس أورواب دلمع دور الربملان يف توطيد ادلميقراطية للفرتة .2023-2021

مجلس المستشارين
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▪ اجتماع رقم 2021/22
ليوم اإلثنين  21يونيو 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  21يونيو  2021اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
▪ عبد الصمد قيوح
▪ عبد الإهل احللوطي
▪ محيد كوسكوس
▪ عبد امحليد الصويري
▪ العريب احملرش

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثاين 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 الراض

اخلليفة الرابع للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.

:
:
:
:
:
:

مجلس المستشارين
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
 قرار رمق  2021/22/01بعقد اجللسة العامة
اخملصصة ملناقشة عرض الس يد رئيس احلكومة للحصيةل املرحلية
لعمل احلكومة يوم الربعاء  14يوليوز  2021عىل الساعة احلادية عرش صباحا.
الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2021/22/02ابنتداب الس يد أمحد تويزي أمينا للجلسة العامة اخملصصة ملساءةل
الس يد رئيس احلكومة حول الس ياسة العامة املتعلقة بتدابري اس تقبال ومواكبة اجلالية املغربية ابخلارج يف
ظل الإكراهات الناجتة عن وابء كوفيد ،19-يوم الثالاثء  22يونيو  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
الترشيع
 قرار رمق  2021/22/03ابإحاةل النصوص الترشيعية الواردة عىل اجمللس من جملس النواب
عىل اللجان ادلامئة اخملتصة .ويتعلق المر ابلنصوص التالية:
 مرشوع قانون رمق  51.20بتغيري وتمتمي القانون رمق  103.12املتعلق مبؤسسات الئامتنوالهيئات املعتربة يف حمكها؛
 مرشوع قانون رمق  52.20يتعلق ابإحداث الواكةل الوطنية للمياه والغاابت؛ مرشوع قانون رمق  30.21بتغيري وتمتمي القانون رمق  98.15املتعلق بنظام التأمني الإجباريالسايس عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعامل املس تقلني والشخاص غري الجراء اذلين يزاولون نشاطا
خاصا (يف اإطار قراءة اثنية)؛
 مرشوع قانون رمق  31.21بتغيري وتمتمي القانون رمق  99.15ابإحداث نظام للمعاشات لفائدةفئات املهنيني والعامل املس تقلني والشخاص غري الجراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا (يف اإطار قراءة اثنية).
 قرار رمق  2021/22/04بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  22يونيو  2021مبارشة بعد
جلسة الس ئةل الشفهية ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أمحد تويزي يف
أمانة اجللسة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة .ويتعلق المر ابلنصوص التالية:
-

مرشوع قانون رمق  76.17يتعلق حبامية النبااتت؛
مرشوع قانون رمق  34.18يتعلق مبنتجات حامية النبااتت؛
مرشوع قانون رمق  53.18يتعلق ابملواد اخملصبة ودعامئ النبااتت؛
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 مرشوع قانون رمق  63.18بسن أحاكم جديدةلتسوية وضعية بعض الفالحني املس تفيدين سابقا من أراض فالحية
أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص يغري ويمتم مبوجبه الظهري
الرشيف رمق  1.72.277بتارخي  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمرب  )1972مبثابة قانون يتعلق مبنح
بعض الفالحني أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص؛
 مرشوع قانون رمق  62.19بسن مقتضيات خاصة تتعلق ابقتناء رشاكت املسامهة ورشاكتالتوصية ابلسهم عقارات فالحية أو قابةل للفالحة خارج ادلوائر احلرضية؛
 مرشوع قانون رمق  93.17يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة الهنوض ابلعامل الاجامتعيةلفائدة املوظفني والعوان العاملني ابلقطاع الوزاري امللكف ابلصيد البحري.
 قرار رمق  2021/22/05ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  22يونيو  2021عىل
الساعة الثانية عرش زوالا ،لرتتيب أشغال جلسة الترشيع.
العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2021/22/06ابملوافقة عىل قيام أعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب
والاحتاد الورويب مبهمة للربملان الورويب ابملوازاة مع انعقاد اجامتعني للجنة الشؤون اخلارجية ابلربملان
الورويب بربوكس يل ،يوم  28يونيو ويوم فاحت يوليوز .2021
 قرار رمق  2021/22/07ابملوافقة عىل مقرتح سفارة اململكة املغربية دلى مجهورية بولندا
تنظمي زايرة للمغرب ،خالل الشهر املقبةل ،لعضاء عن جملس الش يوخ والنواب ابلربملان البولندي ،وذكل
يف اإطار تعزيز التعاون الربملاين بني البدلين وإاطالع اجلانب البولندي عىل الوراش التمنوية ببالدان.
شؤون السادة املستشارين
 قرار رمق  2021/22/08بتالوة مضمون القرار الصادر عن احملمكة ادلس تورية حتت رمق
 122/21بتارخي  15يونيو  ،2021واذلي رصحت مبوجبه بشغور املقعد اذلي اكنت تشغهل الس يدة "رجاء
البقايل الطاهري" ابجمللس برمس الهيئة الناخبة ملمثيل اجملالس امجلاعية وجمالس العاملت والقالمي جلهة
"طنجة  -تطوان  -احلس مية" ،وبدعوة املرتحش اذلي يرد اإمسه مبارشة يف لحئة الرتش يح املعنية بعد أخر
منتخب يف نفس الالحئة لشغل املقعد الشاغر ،ملا تبقى من الفرتة النيابية احلالية ،يف مس هتل اجللسة
العامة اخملصصة ملساءةل الس يد رئيس احلكومة حول الس ياسة العامة يوم الثالاثء  22يونيو  2021عىل
الساعة الثالثة بعد الزوال.
مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2021/22/09بتالوة نص املراسةل الواردة
عن رئيس الفريق احلريك ،واليت يفيد من خاللها ابنتساب املستشار
"احلو املربوح" للفريق ،يف مس هتل اجللسة العامة اخملصصة ملساءةل
الس يد رئيس احلكومة حول الس ياسة العامة يوم الثالاثء  22يونيو  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
قضااي للمتابعة
• اإخبار من الس يد محمد الرزمة بتخليه عن انامتئه الس يايس اذلي اكتسب ابمسه العضوية
ابجمللس ،وطلبه اإحاةل ملفه اإىل احملمكة ادلس تورية ،بعد اتباع املساطر القانونية ذات الصةل.
• اإخبار من الس يد محمد اابحنيين بتخليه عن انامتئه لفريق التجمع الوطين للحرار ابجمللس،
وطلبه اإحاةل ملفه اإىل احملمكة ادلس تورية ،بعد اتباع املساطر القانونية ذات الصةل.
• خمرجات الاجامتع الول للجنة القيادة التقنية  -برانمج الرشاكة مع جملس أورواب لفرتة
 2023-2021املمول من طرف الاحتاد الورويب اذلي انعقد يوم امخليس  17يونيو .2021

مجلس المستشارين
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▪ اجتماع رقم 2021/23
ليوم األربعاء  23يونيو 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الربعاء  23يونيو  2021اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد الإهل احللوطي
محيد كوسكوس
أمحد تويزي

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
أمني اجمللس.

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

:
:
:
:
:
:
:

عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش
عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

مجلس المستشارين

اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

❖شؤون السادة املستشارين
 قرار رمق  2021/23/01بتوجيه اس تفسار مكتوب للمستشار الس يد محمد الرزمة هبدف
تأكيد أو نفي مضمون اإشعار ورد عن رئيس فريق التجمع الوطين للحرار بتارخي  22يونيو  ،2021يفيد
بتخيل الس يد محمد الرزمة عن انامتئه للحزب اذلي اكتسب ابمسه العضوية مبجلس املستشارين ،طبقا
للرشوط والجال القانونية املنصوص علهيا يف املادة  14من النظام ادلاخيل للمجلس.
 قرار رمق  2021/23/02بتوجيه اس تفسار مكتوب للمستشار الس يد محمد ااب حنيين
هبدف تأكيد أو نفي مضمون اإشعار ورد عن رئيس فريق التجمع الوطين للحرار بتارخي  22يونيو ،2021
يفيد بتخيل الس يد محمد ااب حنيين عن انامتئه للفريق ،طبقا للرشوط والجال القانونية املنصوص علهيا يف
املادة  14من النظام ادلاخيل للمجلس.
 قرار رمق  2021/23/03بتوجيه اس تفسار مكتوب للمستشار الس يد عزيز مكنيف هبدف
تأكيد أو نفي مضمون اإشعار ورد عنه بتارخي  23يونيو  ،2021يفيد بتخليه عن انامتئه للفريق الاس تقاليل
للوحدة والتعادلية ،طبقا للرشوط والجال القانونية املنصوص علهيا يف املادة  14من النظام ادلاخيل
للمجلس.
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الجلسات العمومية...

والمؤقتة....

▪ جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين

الجاهزة.

عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء  22يونيو
 2021مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشهرية املتعلقة ابلس ياسة
العامة ،جلسة عامة ترشيعية ،خصصت لدلراسة والتصويت
عىل مشاريع القوانني التالية:
▪ مرشوع قانون رمق  76.17يتعلق حبامية
النبااتت؛
▪ مرشوع قانون رمق  34.18يتعلق مبنتجات
حامية النبااتت؛
▪ مرشوع قانون رمق  53.18يتعلق ابملواد اخملصبة ودعامئ النبااتت؛
▪ مرشوع قانون رمق  63.18بسن أحاكم جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحني املس تفيدين سابقا
من أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق
 1.72.277بتارخي  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمرب  )1972مبثابة قانون يتعلق مبنح بعض
الفالحني أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص؛
▪ مرشوع قانون رمق  62.19بسن مقتضيات خاصة تتعلق ابقتناء رشاكت املسامهة ورشاكت
التوصية ابلسهم عقارات فالحية أو قابةل للفالحة خارج ادلوائر احلرضية؛
▪ مرشوع قانون رمق  93.17يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة الهنوض ابلعامل الاجامتعية لفائدة
املوظفني والعوان العاملني ابلقطاع الوزاري امللكف ابلصيد البحري.
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▪

جلسة عامة تشريعية .

يعقد جملس املستشارين يومه الثالاثء  29يونيو
 2021مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية ،جلسة عامة
ترشيعية ،ختصص لدلراسة والتصويت عىل:
▪ مرشوع قانون رمق  52.20يتعلق ابإحداث
الواكةل الوطنية للمياه والغاابت؛
▪ مرشوع قانون رمق  37.21بسن تدابري
خاصة تتعلق ابلتسويق املبارش للفواكه
واخلرضاوات املنتجة يف اإطار التجميع
الفاليح؛
▪ ابيق النصوص اجلاهزة.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....
▪

لجنة القطاعات اإلنتاجية.

عقدت اللجة اجامتعا يوم امخليس  24يونيو  2021خصص دلراسة مرشوع قانون رمق  52.20يتعلق ابإحداث الواكةل
الوطنية للمياه والغاابت.
ويندرج هذا املرشوع يف اطار تفعيل الاسرتاتيجية الوطنية اجلديدة "غاابت املغرب  "2020-2030اليت أعطى
ِ
انطالقهتا صاحب اجلالةل املكل محمد السادس ،والهادفة اإىل جعل القطاع الغابوي َأكرث تنافس ية واس تدامة من خالل ابتاكر
منوذج تدبريي مندمج ومنشئ للرثوة ،يضع الساكن اجملاورين يف صلب معلية تدبري الغاابت.
ويرتكز املرشوع عىل اإحداث واكةل وطنية للمياه والغاابت تقوم مقام اإدارة املياه والغاابت يف تنفيذ الس ياسة احلكومية
يف تدبري اجملالت الغابوية وحماربة التصحر ،ابلإضافة اىل حتديد قواعد احداث وتدبري احملميات واملنزتهات الوطنية.
ِ
ويتضمن مرشوع القانون كذكل حتديد هيألك تدبري الواكةل ونظاهما املايل واملوارد املوضوعة ،رهن اشارهتا وكذا نظام
ِ
املس تخدمني العاملني هبذه الواكةل.

▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
عقدت اللجة اجامتعا يوم الإثنني  28يونيو  2021متت خالهل دراسة مقرتح قانون يقيض ابإلغاء وتصفية نظام معاشات
أعضاء جملس املستشارين (قراءة اثنية).
وقد وافقت اللجنة ابلإجامع عىل مواد مقرتح القانون ،فامي وافقت عىل املادة الرابعة معدةل وعىل مقرتح القانون برمته
معدل يف اإطار قراءة اثنية ابلنتيجة التالية:
املوافقون.7 :
املعارضون :ل أحد.
املمتنعون.01 :
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....

▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

• الربعاء  30يونيو .2021
❖عىل الساعة العارشة صباحا:
 البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  79.19بتغيري وتمتمي القانون رمق 73.00
القاض ابإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض ابلعامل الاجامتعية للرتبية والتكوين.
❖عىل الساعة الرابعة بعد الزوال:
 مناقشة تقرير اللجنة الاس تطالعية حول الوضع الصحي جبهة فاس-مكناس ،وذكل حبضور
الس يد وزير الصحة.
• الإثنني  05يوليوز  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال:
 دراسة مرشوع قانون رمق  30.21بتغيري وتمتمي القانون رمق  98.15املتعلق بنظام التأمني الإجباري
السايس عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعامل املس تقلني والشخاص غري الجراء اذلين يزاولون نشاطا
خاصا (اإطار قراءة اثنية)؛
 مرشوع قانون رمق  31.21بتغيري وتمتمي القانون رمق  99.15ابإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيني والعامل املس تقلني والشخاص غري الجراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا (اإطار قراءة اثنية).
▪ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

• الثالاثء  29يونيو  2021بعد انهتاء اجللسة العامة:



دراسة مرشوع قانون رمق  57.19يتعلق بنظام المالك العقارية للجامعات الرتابية (قراءة اثنية)؛
دراسة مرشوع قانون رمق  36.21يتعلق ابحلاةل املدنية.

مجلس المستشارين
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▪ لجنة القطاعات اإلنتاجية .

▪ الثالاثء  29يونيو  2021بعد انهتاء اجللسة العامة:
 دراسة مرشوع قانون رمق  19.20بتغيري وتمتمي القانون رمق  17.95املتعلق برشاكت املسامهة
والقانون رمق  5.96املتعلق برشكة التضامن ورشكة التوصية البس يطة ورشكة التوصية ابلسهم والرشكة
ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة.
▪ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

▪ الربعاء  30يونيو  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال:
 اجامتعا خيصص دلراسة مرشوع قانون رمق  95.17يتعلق ابلتحكمي والوساطة التفاقية.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

والمؤقتة....
▪ رئيس المجلس يجري مباحثات مع رئيس الحكومة
الليبية.

أجرى رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي
بن شامش يومه الإثنني  28يونيو  2021مباحثات هامة
مبقر اجمللس مع رئيس احلكومة الليبية الس يد عبد امجليد
دبيبة اذلي يقوم بأول زايرة معل لبالدان منذ توليه منصبه.
وتندرج الزايرة يف س ياق تعزيز العالقات
الثنائية بني البدلين الشقيقني عىل قاعدة احلوار والتشاور
الس يايس املس متر بيهنام ،وتبادل الراء حول كربايت
القضااي اليت هتم البدلين س امي يف املنطقة املغاربية.
ويف هذا الصدد جدد الس يد بن شامش التأكيد عىل املواقف الثابتة للمملكة املغربية والمهية القصوى اليت
تولهيا لتعزيز التعاون الثنايئ مع ليبيا يف خمتلف اجملالت ،انطالقا مما يربط الشعبني املغريب واللييب من أوارص الخوة
والتضامن وعالقات اإنسانية قوية منبثقة من رصيدهام التارخيي واحلضاري املشرتك.
وتوقف الس يد رئيس اجمللس عىل املرحةل ادلقيقة اليت متر مهنا دوةل ليبيا الشقيقة ،مربزا حرص املغرب
بقيادة جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا عىل الزتام املغرب القوي يف مرافقة ليبيا بلك خطواهتا الواثقة حنو
تثبيت المن والاس تقرار ،من خالل دمع التوافق اللييب والوعي املتنايم دلى الليبيني بأمهية اإهناء الانقسام وامجلود
الس يايس وتعزيز وحدة وس يادة ليبيا.
وعرب الس يد الرئيس عن أمهل يف حتقيق إارادة وتطلعات الشعب اللييب يف تنظمي الانتخاابت قبل هناية
الس نة احلالية ،تؤسس لسلطة تنفيذية قوية وموحدة وتهنيي املرحةل الانتقالية وتضمن أمنا واس تقرارا دامئني لليبيا
الشقيقة مبا يعيد لها عافيهتا وماكنهتا املس تحقة يف جوارها العريب وحميطها ا إلقلميي.
وشدد الس يد الرئيس يف هذا الس ياق عىل تعلق املغرب ووفائه لرؤيته يف حل الزمة الليبية واملمتثةل يف
حق الليبيني يف حل مشألكهم بأنفسهم بعيدا عن التدخالت اخلارجية ،مع الاس تعداد ادلامئ لتوفري الرشوط
املناس بة لتعزيز فرص جناح احلوار اللييب  -اللييب عىل غرار جولت احلوار ببوزنيقة وطنجة اليت سامهت يف تثبيت
مسار التسوية الممي وتقريب الرؤى واملواقف بني الشقاء الليبيني .
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من هجته عرب الس يد عبد امحليد دبيبة عن شكره وتقديره للمملكة
املغربية عىل هجودها املتواصةل من أجل دمع ليبيا وإارساء اس تقرارها أمنيا
وس ياس يا وتوحيد مؤسسات ادلوةل الليبية ،وذكل بفضل الالزتام الشخيص
جلالةل املكل محمد السادس ولك مكوانت الشعب املغريب ،وقال اإن حكومة الوحدة الوطنية الليبية عىل أمت
الاس تعداد للعمل املشرتك من أجل توطيد أوارص الخوة بني البدلين مبا خيدم مصاحل الشعبني الشقيقني.
وقد اكن هذا اللقاء كذكل فرصة للمسؤول اللييب للتنويه مبس توى العالقات الثنائية بني البدلين وس بل
ترقيهتا وتنويعها يف ش ىت اجملالت ،لس امي من خالل تطوير التبادل التجاري والصناعي والفاليح وعىل مس توى
الطاقات املتجددة ،معربا عن رغبته يف الاس تفادة من التجربة واخلربة املغربية يف هذه اجملالت ،وداعيا هبذه املناس بة
اإىل تفعيل اللجنة املشرتكة الليبية املغربية.

مجلس المستشارين
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▪ برلمانيون عرب يشيدون بريادة جاللة الملك في
مجال الهجرة.

أشاد عدد من النواب الربملانيني العرب،
أعضاء الربملان العريب،يوم السبت  26يونيو
 2021ابلقاهرة ،ابدلور الرايدي اذلي يضطلع به
املغرب حتت قيادة صاحب اجلالةل املكل محمد
السادس  ،يف جمال الهجرة  ،مربزين وفاء اململكة
ابلزتاماهتا يف هذا اجملال عىل الرمغ مما فرضته
الوضعية الوابئية من حتدايت عىل الساحة العاملية.
وأمجع املتدخلون خالل أعامل اجللسة
الطارئة للربملان العريب اليت خصصت للرد عىل قرار الربملان الورويب بشأن املغرب ،عىل أن الهتامات الواهية اليت
ساقها الربملان الورويب للمغرب يف جمال الهجرة ،ل تقوم عىل أي أساس متني ،ودعوا لعدم القبول بأي شلك من
الشاكل بنظرة التعايل والسمو اليت يتعامل هبا الربملان الورويب مع القضااي العربية.
ومثنوا دور املغرب إاقلمييا ودوليا يف القضاء عىل الهجرة غري الرشعية وتفكيك ش باكت الاجتار ابلبرش
وإادماج املهاجرين غري الرشعيني ،مشريين اإىل أن هذه اجلهود تشلك أعباء اإضافية عىل اململكة يتعني عىل اجلانب
الورويب أخذها بعني الاعتبار.
واس تحرضوا يف هذا الصدد ،اس تضافة اململكة املغربية للمؤمتر ادلويل اذلي شهد اعامتد امليثاق العاملي
للهجرة المنة واملنظمة والنظامية يف دجنرب  ،2018وكذكل اس تضافهتا للمرصد الإفريقي للهجرة يف دجنرب ،2020
واعامتد الاحتاد الإفريقي للجندة الإفريقية للهجرة اليت جاءت مببادرة من جالةل املكل.
وجسلوا أن تدبري تدفقات الهجرة تتطلب مقاربة تشاركية تنخرط فهيا لك ادلول والطراف بشلك تضامين
وانجع ،مؤكدين أن املغرب ل ميكنه أن يتحمل تلكفة وتبعات تأمني احلدود مع أورواب يف ظل س ياسة الكيل
مبكيالني والتعامل مبنطق الاس تعالء والاس تقواء.
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وأبرزت املداخالت اليت مزيت اجللسة ،أن اإشاكلية الهجرة يف اإفريقيا تتجاوز اإماكنيات أي دوةل مبفردها
وتتطلب تظافرا للجهود من أجل حلول اإنسانية لهذه الظاهرة اليت غالبا ما يتعامل معها اجلانب الورويب مبنطق أمين
ضيق ويس تغلها كورقة ضغط عىل ادلول الواقعة يف الضفة اجلنوبية للمتوسط.
وتُوجت أعامل هذه اجللسة الطارئة بتجديد الربملان العريب رفضه القاطع للقرار اذلي أصدره الربملان
الورويب خبصوص س ياسات املغرب جتاه قضية الهجرة ،مؤكدا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية
واهتامات ل أساس لها من الصحة ،ميثل ابزتازا ،وتس ييسا مرفوضا ،جلهود اململكة املغربية يف مواهجة مشلكة الهجرة
غري املرشوعة.
واستنكر الربملان العريب أيضا تدخل الربملان الورويب وإارصاره عىل اإحقام نفسه يف أزمة ثنائية بني اململكة
املغربية ومملكة اإس بانيا ،ميكن حلّها ابلطرق ادلبلوماس ية والتفاوض الثنايئ املبارش بني ادلولتني.

مجلس المستشارين
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▪ انعق اد أشغال اجتماعات وجلسة البرلمان العربي.

شارك الس يد املستشار نبيل الندلويس ،عضو
فريق العداةل والتمنية ،يف أشغال اجامتعات وجلسة الربملان
العريب ابلقاهرة ،خالل الفرتة املمتدة ما بني  22و 28يونيو
.2021
وقد عرفت جلسة الربملان العريب خالل هذه ادلورة
انعقاد جلسة طارئة ملناقشة القرار الخري اذلي أصدره الربملان
الورويب بشأن اململكة املغربية ،واذلي تضمن اهتامات ابطةل
ل أساس لها من الصحة بشأن س ياسات اململكة إازاء قضية
الهجرة.
كام عرف اليوم الول خالل أشغال جلنة الشؤون اخلارجية والس ياس ية والمن القويم ابلربملان العريب،
مناقشة عدد من املس تجدات الس ياس ية إاقلمييا ودوليا ،ومهنا قرار الربملان الورويب الصادر يف  10يونيو اجلاري.
وحرض هذا الاجامتع رئيس الربملان العريب اذلي أكد للوفود املشاركة وقوف الربملان العريب جبانب اململكة
املغربية ،ومواهجة لك ما قد يُيسء اإلهيا أو يس هتدف التدخل يف شؤوهنا ادلاخلية واخلارجية ،والرفض القاطع للقرار
اذلي أصدره الربملان الورويب ،خبصوص س ياسات اململكة املغربية جتاه قضية الهجرة ،وإاصدار قرار يوم اجللسة
العامة ابمس الربملان العريب رد ًا عىل قرار الربملان الورويب بشأن اململكة املغربية.
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▪ التوقيع بالق اهرة على بروتوكول للتعاون بين

البرلمان العربي والشبكة البرلمانية لألمن الغذائي

في إفريقيا والعالم العربي

مت يوم السبت  26يونيو  2021مبقر الامانة العامة للجامعة العربية ابلقاهرة التوقيع عىل بروتوكول للتعاون بني
الربملان العريب والش بكة الربملانية للمن الغذايئ يف اإفريقيا والعامل العريب املنبثقة عن رابطة جمالس الش يوخ والشورى
واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل العريب اليت يرتأسها املغرب يف خشص رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش.
وهيدف هذا الربوتوكول ،اذلي وقع عليه لك من رئيس الربملان العريب الس يد عادل بن عبد الرمحن العسويم
والس يدة هجاد عبد هللا الفاضل انئب رئيس الش بكة ،اإىل وضع اإطار لتعزيز التنس يق والتعاون بني الطرفني وتبادل
املعلومات واخلربات وتكثيف احلوار حول القضااي الاسرتاتيجية املتعلقة ابلمن الغذايئ والتغذية يف املنطقتني العربية
والافريقية.
ويف هذا الإطار حتث هذه الوثيقة ،اليت تتوزع مضاميهنا عىل ديباجة وس بع مواد ،عىل تفعيل وتقوية دور
الربملانيني يف اس تكشاف س بل الرتافع الربملاين املشرتك جملاهبة الرهاانت والتحدايت املتعلقة ابلمن الغذايئ ،وتنظمي فعاليات
مشرتكة من مؤمترات وندوات وورش معل حول القضااي والاولوايت ذات الصةل ،وكذا تعزيز العمل املشرتك بني احلكومات
والربملاانت والقطاع اخلاص واملنظامت ا إلقلميية وادلولية املهمتة مبوضوع المن الغذايئ وتداعياته الصعبة يف املنطقتني العربية
والافريقية.
كام يلزتم الطرفان ،تبعا لبنود الربوتوكول ،بدمع الإطار الترشيعي الاسرتشادي العريب الفريقي واحلفاظ عىل
موضوع المن الغذايئ كنقطة دامئة يف جدول العامل الترشيعي والس يايس لربملاانت املنطقتني العربية والافريقية ،وتقوية
التعاون يف جمالت حالت الطوارئ الغذائية الصعبة ،وتعزيز أدوات ادلبلوماس ية الربملانية العربية والافريقية سعيا لبناء
حتالف برملاين عاملي للقضاء عىل اجلوع وسوء التغذية ،فضال عن مأسسة العالقة مع منظمة الامم املتحدة للغذية
والزراعة(الفاو) ،ول س امي عرب ادلعوة اإىل الالزتام مبذكراهتا الإرشادية وتوصياهتا الرامية اإىل تعزيز المن الغذايئ يف
الوقات الطبيعية وحالت الازمات والطوارئ.
يذكر بأن الش بكة الربملانية للمن الغذايئ ابإفريقيا والعامل العريب تأسست مببادرة من جملس املستشارين وعقدت
أول اجامتع لها عىل هامش الندوة حول موضوع "الربملاانت ورهاانت المن الغذايئ" مبقر اجمللس يف يناير من س نة
 ،2019حيث مت اإقرار امليثاق التأسييس للش بكة.
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▪ وفد عن البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية
لمجلس أوروبا يجري مباحثات مع رئيس الجمعية،
السيد. Rik Daems

حتضريا للزايرة الرمسية اليت س يقوم هبا رئيس امجلعية
الربملانية جمللس أورواب ،الس يد  Rik Daemsللمملكة املغربية،
وعىل هامش أشغال املرحةل الثالثة من دورة امجلعية ،اس تقبل
هذا الخري يف لقاء معل ،عضوي الوفد املغريب دلى امجلعية
الربملانية جمللس أورواب ،الس يد عالل العمراوي ،رئيس الوفد
والس يد عبد العيل حايم ادلين ،مبقر جملس أورواب ،يوم 22
يونيو ،حبضور الس يدة رمي مزور ،انئبة القنصل العام للمملكة
املغربية بسرتاس بورغ.
وهبذه املناس بة أشاد الس يد ،Rik Daems
بـــ"املسار التصاعدي اذلي تسري عليه العالقات بني اململكة املغربية وامجلعية الربملانية جمللس أورواب ،منذ حصول املغرب
عىل وضع رشيك من أجل ادلميقراطية س نة  "2011مؤكدا عىل "النتاجئ الإجيابية لهذا التعاون ،اذلي يعد مثرة الالزتام
ا إلرادي للمغرب واذلي ل رجعة فيه".
كام أكد رئيس امجلعية الربملانية جمللس أورواب عىل أن املهمة اليت س يقوم هبا قريبا اإىل للمملكة املغربية ستشلك
مناس بة ل إالعالن عن "خطة العمل الرامية اإىل تعزيز الرشاكة بني املغرب وامجلعية ،وإاطالق التفكري حول تطوير وضع
الرشيك من أجل ادلميقراطية اذلي حتظى به اململكة".
من هجهتم أشاد الربملانيون املغاربة جبودة العالقات اليت جتمع بني اململكة وامجلعية الربملانية جمللس أورواب ،حيث
أعربوا عن تطلعهم اإىل "تعزيز الرشاكة القامئة مع امجلعية" .ويف هذا الإطار ،أكد رئيس الوفد املغريب بأنه "من املهم اإعطاء
دينامية جديدة لعالقاتنا" ،حبيث يرى بـــ"أن الوقت قد حان ملنح املغرب وضعا أكرث تقدما".
كام عرف هذا اللقاء تبادل وهجات النظر بني اجلانبني ،بشأن مدى تقدم مسلسل انضامم املغرب خملتلف
اتفاقيات جملس أورواب.
ويف اخلتام ،رحب رئيس امجلعية الربملانية جمللس أورواب بهنج اململكة البناء والطموح لتعزيز عالقهتا مع امجلعية.
وأثىن أيضا عىل دور املغرب كجرس بني أورواب وإافريقيا وأكد دمعه الثابت للمملكة ليس يف امجلعية حفسب بل يف مجيع
الهيئات التابعة جمللس أورواب.
وينتظر أن حيل قريبا وفدا عن امجلعية الربملانية جمللس أورواب يرأسه الس يد  ،Rik Daemsابملغرب ،حيث
سيمت ختليد اذلكرى العارشة للرشاكة من أجل ادلميقراطية اليت جتمع امجلعية ابلربملان املغريب.
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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:
الربيد الإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
22

