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 2016 ينا�ر  25االثننيليوم ، 2016/ 15 رمق اج�ع

 �رئاسة رئيس ا�لس الس�يد 2016 ينا�ر 25إالثنني عقد مكتب جملس املستشار�ن اج��ه أ�س�بوعي يوم 

 حكمي �ن شامش، وقد تضمن �دول ٔأعام� النقط التالية:

 .املوافقة �ىل حمرض اج�ع املكتب السابق .1

 تتبع قرارات املكتب  .2

 �القة ا�لس مع املؤسسات ا�س�تورية  .3

 -  ٕاخبار �نعقاد ا�ورة الثامنة وامخلسني العادية للم�لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ.3.1

 الترشيع .4

  ٕا�ا� مجمو�ة من مشاريع القوانني من رئيس احلكومة �ىل جملس املستشار�ن : -4.1

املوافق لـ  1391 من ذي القعدة 12 بتارخي 11.71 يغري و�متم مبوجبه القانون رمق 71.14 قانون رمقمرشوع  •

 ) احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية.1971 دجنرب 30

 مبوجبه السن اليت جيب ٔأن حيال فهيا �ىل التقا�د موظفو ؤأعوان ا�و� احملددة 72.14 قانون رمقمرشوع  •

 والب��ت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية.

  من شوال20الصادر يف  1.77.216 يغري و�متم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 96.15 قانون رمقمرشوع  •

  ٕ��داث نظام جامعي ملنح رواتب التقا�د.املتعلق 1977 ٔأكتو�ر 4 لـ املوافق 1397

 بنظام التأٔمني إالجباري أ�سايس عن املرض اخلاص بفئات املهنيني يتعلق 98.15 قانون رمقمرشوع  •

 والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا.

 نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري ٕ��داث 99.15 قانون رمقمرشوع  •

 أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا.

   ٕ��داث الواك� الوطنية للجيولوجية.واملتعلق الفريق �شرتايك مقرتح قانون تقدم به بعض مستشاري- ٕا�ا� 4.2

 أ�س�ئ� الشفهية .5

 2016 ينا�ر 26�لسة أ�س�ئ� الشفهية ليوم الثال�ء - 5.1

 �دول أ�عامل؛ •

 رئاسة اجللسة ؛ •

 ٔأمانة اجللسة. •

 
 
 

 اجتماعات و قرارات املكتب
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 - اجللسة الشهرية ا�صصة ملساء� الس�يد رئيس احلكومة..5.2
 - مقرتح اخلليفة الثاين للرئيس الس�يد عبد إال� احللوطي بتضمني اجللسة الشهرية املقب� موضو�ني : 

 �منية املناطق القروية واجلبلية �ىل ضوء احلاكمة اجلهوية  (الفريق احلريك) •

                        حتد�ت املبادالت بني املغرب و�حتاد أ�ورويب (الفريق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي) •
 

 الل�ان ا�امئة                      .6

 - �ر�مج معل الل�ان ا�امئة.6.1
 

 العالقات اخلارجية  .7

ٕاغناء ا�ي اقرت�ه جملس املستشار�ن من ٔأ�ل  اللقاء لعقد اس�تعداد املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال�سان -7.1

  ا�يبلومايس�اصة يف ا�الا�طط �سرتاتيجي 

  الشعب الوطنية ا�امئة ورئاسة مجمو�ات الصداقة والتعاون.فريق أ�صا� واملعارصة يف-  متثيلية 7.2

 الشعب الوطنية ا�امئة ورئاسة مجمو�ات الصداقة الفريق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف-  متثيلية 7.3

 والتعاون.

 .2016 لس�نة مزيانية �حتاد يف مسامهة الشعبة املغربية حول �حتاد الربملاين العريب من-  مراس� 7.4

 موضوع حول ٔأشغال ندوة  لفائدة أ�طر إالدارية حلضور وزارة الوظيفة العمومية وحتديث إالدارة من- دعوة 7.5

حاكمة القطاع اخلاص أ�مين  و املنظمة من طرف املدرسة الوطنية لٕالدارة ومركز املراقبة ا�ميقراطية للقوات 

  فربا�ر �لر�ط.5 و 4  يويم جبنيفاملسل�ة 

 

 شؤون ا�لس .8

  مبناقشة مزيانية جملس ا�لس الس�يد محمد �دال ٕ�دراج نقطة يف �دول ٔأعامل املكتب تتعلق- طلب ٔأمني 8.1
 الحئة املوظفني أ�ش�باح و�طالع �ىل، 2016- 2015املستشار�ن املعمتدة من طرف وزارة املالية لس�نة 

 ووضعية املوظفني املتقا�د�ن املزاولني للمهام دا�ل ا�لس ٕاىل �اية �رخيه.
 

 خمتلفات  .9

  الطابع الشخيص.ذاتاملعطيات  تقر�ر عن حصي� معل اللجنة الوطنية ملراقبة حامية صدور-  9.1
من رئيس مجعية أ�عامل �ج�عية �لس املستشار�ن حول توفري هدا� وحفل شاي لفائدة ٔأطفال - مراس� 9.2

 .موظفات موظفي ا�لس ٔأبناء  
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   14/2016اج�ع رمق 

 2016 ينا�ر 18ليوم االثنني 

 اج��ه أ�س�بوعي �رئاسة رئيس ا�لس الس�يد عبد احلكمي 2016 ينا�ر 18 مكتب جملس املستشار�ن يوم االثنني عقد

 �ن شامش وحضور السادة :

 

    محمد أ�نصاري  : اخلليفة أ�ول للرئيس،

    عبد إال� احللوطي  : اخلليفة الثاين للرئيس؛

    محيد �وسكوس  : اخلليفة الثالث للرئيس؛ 

   عبد القادر سالمة  : اخلليفة الرابع للرئيس، 

    �ئ� مية التازي  : اخلليفة اخلامسة للرئيس  

    العريب حملريش  : حماسب؛

    رش�يد املنياري  : حماسب؛ 

    محمد �دال  : ٔأمني؛

    ٔأمحد التو�زي  : ٔأمني.

   

 . ٔأمحد اخلريفؤأمني ا�لس الس�يدعبد الوهاب بلفقيه ف� اعتذر لك من حماسب ا�لس الس�يد 
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 القرارات الصادرة عن اج�ع املكتب

 الترشيع 

 ينا�ر 19النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية �الل �لسة معومية يوم الثال�ء بربجمة  01/14/2016 رمق قرار 

  مبارشة بعد حصة أ�س�ئ� الشفهية :2016

 ظروف العمل يف الفنادق واملطامع �شأٔن 172 يوافق مبوجبه �ىل االتفاقية رمق 56.15قانون رمق مرشوع  •

  يف املعمتدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولية يف دورته الثامنة والس�بعني جبنيف٬1991 ٬واملنشأٓت املامث�

 .1991 يونيو 25

 املتعلقة �ملسا�دة إالدارية املتباد� يف امليدان الرضييب، يوافق مبوجبه �ىل االتفاقية 30.14 قانون رمقمرشوع  •

واليت وقعت �لهيا اململكة املغربية ببار�س  2010، كام مت تعديلها بربوتو�ول 1988 ينا�ر 25 املوقعة �سرتاس�بورغ يف

 .2013 ماي 21 يف

 بني 2014 ٔأ�ريل 17 يوافق مبوجبه �ىل االتفاق إالطار للتعاون املوقع �لر�ط يف 57.14 قانون رمقمرشوع  •

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ب�

 حكومة اململكة بني 2014 ماي 12 يوافق مبوجبه �ىل االتفاق املوقع �لر�ط يف 92.14 قانون رمقمرشوع  •

 . املغربية وحكومة مجهورية ٔأذربي�ان حول التعاون واملسا�دة املتباد� يف امليدان امجلريك

 املوقع �لر�ط يف تدبري �االت الطوارئ، يوافق مبوجبه �ىل اتفاق التعاون يف جمال 102.14 قانون رمقمرشوع  •

 . حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ٔأذربي�انبني 2014 يونيو 13

 سبمترب 19 يف �شأٔن اخلدمات اجلوية، املوقع بند�امينا يوافق مبوجبه �ىل االتفاق 03.15 قانون رمقمرشوع  •

  حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية �شاد.بني 2014

 بني 2015فربا�ر 3 يوافق مبوجبه �ىل اتفاق التعاون الثقايف والفين املوقع �لر�ط يف 19.15 قانون رمقمرشوع  •

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� الكويت

 2015 ينا�ر 20 يوافق مبوجبه �ىل اتفاق التعاون يف جمال الص�ة، املوقع مبراكش يف 31.15 قانون رمقمرشوع  •

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار. بني

يوافق مبوجبه �ىل اتفاقية التعاون إالداري املتبادل يف املسائل امجلر�ية، املوقعة ��ار  40.15 قانون رمقمرشوع  •

 . حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� إالمارات العربية املت�دةبني 2015 مارس 17 يف البيضاء

 �شأٔن اتفاقية املعهد ا�ويل لتوحيد القانون اخلاص (يونيدروا) يوافق مبوجبه �ىل 42.15 قانون رمقمرشوع  •

 7املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔأو املصدرة بطرق �ري مرشو�ة،املعمتدة من قبل املؤمتر ا�بلومايس املنعقد �روما من 

 . 1995 يونيو 24ٕاىل 

 اململكة املغربية بني 2015 ماي 28 يف يوافق مبوجبه �ىل االتفاقية املوقعة ببيساو 53.15 قانون رمقمرشوع  •

 . ومجهورية غينيا بيساو لتجنب �زدواج الرضييب ومنع ا�هترب الرضييب يف ميدان الرضائب �ىل ا��ل
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 بيع العقارات يف طور �شأٔن 40.00 بتغيري و�متمي  القانون رمق 107.12قانون رمق مرشوع  •

) مبثابة 1913 ٔأغسطس 12(1331 رمضان 9إالجناز املمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف 

قانون �لزتامات والعقود(قراءة �نية). 

 ا� مرشوعي قانونني �ديد�ن توصل هبام ا�لس من جملس النواب �ىل اللجن ا�امئة : 02/14/2016 رمق قرار��ٕ 

  �ملراكز �ستشفائية اجلامعية.يتعلق 70.13 قانون رمقمرشوع  •

 من حمرم 18 بتارخي 1.72.255 يقيض بتغيري و�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 67.15 قانون رمقمرشوع  •

 �س�ترياد مواد الهيدرواكربور وتصد�رها و�كر�رها والتكفل بتكر�رها وتعبئهتا يتعلق) 1973 فربا�ر 22 (1393

 واد�ارها وتوزيعها.

  اخلليفة الرابع للرئيس الس�يد عبد القادر سالمة بدراسة إالشاكالت القانونية اليت  بتلكيف 03/14/2016 رمققرار

ٕا�ا� مقرت� قانونني �ىل جملس املستشار�ن بعد ٔأن مت رفضهام من طرف جملس النواب قصد بلورة الرٔأي  طرحهتا

  ا�هنايئ لعرضه �ىل ٔأنظار اج�ع املكتب �الل �ج��ات املقب� ٕالجياد خمرج قانوين لهذه الناز�. ويتعلق أ�مر بـ :

  مدونة التغطية الصحية أ�ساس�ية.مبثابة 65.00 من القانون رمق 36 قانون يقيض بتعديل املادةمقرتح  •

املنصوص �لهيا يف  إالعفاء من الغرامات والز�دات عن التأٔ�ري وصوا�ر املتابعات قانون �ريم ٕاىلمقرتح  •

 1392 الصادر بتارخي جامدى الثانية 1.74.184 من الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 28 و 26 الفصلني

  بنظام الضامن �ج�عي.املتعلق 1972 يوليوز 27 املوافق لـ
 

 أ�س�ئ� الشفهية

  واليت 2016 ينا�ر 19�ىل �دول ٔأعامل �لسة أ�س�ئ� الشفهية ليوم الثال�ء  �ملوافقة 03/14/2016 رمق  قرار 

 سرئأسها اخلليفة أ�ول للرئيس الس�يد محمد أ�نصاري والس�يد محمد �دال ٔ�مني لل�لسة.
 

 العالقات اخلارجية 

  ىل املشاركة يف ٔأشغال الندوة الربملانية املنظمة من طرف �حتاد الربملاين ا�ويل  �ملوافقة 04/14/2016 رمق  قرار�

 23 و 22" بأٔبيد�ان يويم 1540�شجيع احلكومات الوطنية لتعز�ز تفعيل قرار جملس أ�من رمق حول موضوع "

 .2016فربا�ر 

  ىل مشاركة عضو املكتب الس�يد ٔأمحد اخلريف يف ٔأشغال �ر�مج ٔأمر�اك الوسطى  �ملوافقة 05/14/2016 رمق  قرار�

 .2016 ينا�ر 29 و 25مابني 

  ىل �ر�مج الز�رة الس�يد  �ملوافقة 06/14/2016 رمق  قرار�Jean Pierre Raffarin رئيس جلنة الشؤون 

 حيث سيس�تقبل من 2016 ينا�ر 23 و 21اخلارجية والقوات املسل�ة مب�لس الش�يوخ الفر�يس للمغرب مابني 

 طرف اخلليفة أ�ول للرئيس الس�يد محمد أ�نصاري رفقة رئيس جلنة اخلارجية.
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 شؤون تنظميية

 الورش املتعلق بتعديل النظام ا�ا�يل وذ� �رب ٕاطالع خمتلف مكو�ت ا�لس  مبتابعة 07/14/2016 رمق   قرار

�ىل التوصيات الصادرة عن اليوم ا�رايس املنظم من طرف جمليس الربملان يف هذا الشأٔن وعرضها كذ� �ىل 

�دول ٔأعامل ندوة الرؤساء يف ٕا�دى اج��اهتا الالحقة يف ٔأفق �كو�ن جلينة مصغرة �راسة مقرت�ات التعديل 

 الواجب ٕاد�الها �ىل النظام ا�ا�يل للم�لس.

 

 شؤون السادة املستشار�ن 

  لك من اخلليفة الثالث للرئيس الس�يد محيد �وسكوس ؤأمني ا�لس الس�يد ٔأمحد  بتلكيف 08/14/2016 رمققرار

 اخلريف ؤأ�د حماس�يب ا�لس ٕ�جراء تقيمي شامل �تلف إالجراءات املتعلقة �ملالءمة مع جملس النواب.
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 �القة ا�لس مع املؤسسات ا�س�تورية 

  مب�لس املستشار�ن و�كيفية تعويضه.مقعد �شغوراملتعلق  16/984 ا�لس ا�س�توري رمققرار  •

 11.15 �كوهنا قد س�بق ؤأن ٔأدلت �رٔأ�هيا يف شأٔن مرشوع القانون رمق الهيأٔة العليا للسمعي البرصي من ٕاخبار •

 .2015 ش�تنرب 09  ؤأ�الته ٕاىل الس�يد رئيس احلكومة بتارخي الهيأٔةاملتعلق هبذه 
 

 أ�س�ئ� الشفهية :

 اخلاصة مبساء� الس�يد رئيس املقب� اجللسة الشهرية  املقرت�ة من طرف الفرق وا�مو�ات لتضميهنا يفواضيعامل •

 .احلكومة حول الس�ياسة العامة
 

 العالقات اخلارجية :

 ٔأس�باب ٕاقصاء فريقه من املشاركة يف فهيا حول يتساءل اليت �حتاد العام ملقاوالت املغربرئيس فريق رسا�  •

 .2016 ينا�ر 13 ٕاىل 10 ا�ي احتضنته القاهرة منفعاليات الربملان العريب 

 الشعب الوطنية ا�امئة. الفرق وا�مو�ات يفمتثيلية  •

�الل  �سرتاس�بورغ عقدها املزمع للجمعية الربملانية �لس ٔأورو� من ا�ورة العادية�دول ٔأعامل املر�� أ�وىل  •

. 2016 ينا�ر 29 ٕاىل 25 من الفرتة املمتدة

 ٔأولو�ت �حتاد أ�ورويب حول مبرشوع قرار الربملان أ�ورويب من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون تتعلقرسا�  •

 . 2016  لس�نةدورات جملس حقوق إال�سانخبصوص 

 

 شؤون السادة املستشار�ن 

 عن حضور ٔأشغال ا�لس مابني �ر� احلرش الس�يدة ا�مو�ة الكونفدرالية ا�ميقراطية للشغل منسقةٕاخبار بتغيب  •

. 2016 ينا�ر 19و 13

 

 خمتلفات 

 �ملعلومات اخلاصة اس��رة تتضمن وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبيئة امللكفة �لبيئة �ى الوزارة املنتدبة منمراس�  •

 �ر�س مؤخرا.ا�ي احتضنته  COP21 مؤمتر �ملشاركني يف

يف ٔأفق احتضان اململكة  �لبيئة امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبيئة �ى ٕا�داد الوزارة املنتدبة من ٔأوليةدراسة  •

. COP 22 لـ املغربية
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 و�رينسيب ساوتويم مجلهورية أ�ول الوز�ر اس�تقبال •

، و�رينسييب ويمطساول الوز�ر أ�ول للجمهورية ا�ميقراطيةاس�تقبل رئيس جملس املستشار�ن، الس�يد حكمي �ن شامش، 

 Patrice Emeryالس�يد 

TROVOADA  ينا�ر25 إالثنني،يوم  

   مبقر ا�لس.2016

    يف مس�هتل هذا اللقاء، رحب الس�يد 

رئيس جملس املستشار�ن، �لوز�ر أ�ول 

ساو للجمهورية ا�ميقراطية 

، والوفد املرافق �، معربا و�رينسييب ويمط

عن ٔأم� يف ٔأن تعطي هذه الز�رة دفعة قوية 

لعالقات التعاون الثنايئ بني الب��ن، واليت عرفت انتعاشا يف الس�نوات أ��رية، بفضل توايل الز�رات الرمسية ملسؤويل 

 الب��ن.

   و�دد الس�يد الرئيس، التأٔ�يد �ىل التو�ه إالسرتاتيجي لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، وٕارصاره �ىل 

 ٔأمهية البعد إالفريقي يف الس�ياسة اخلارجية للمملكة املغربية.

 و�ىل مس�توى العالقات بني �رملانيي الب��ن، �رب الس�يد الرئيس، عن رغبة جملس املستشار�ن يف تعز�ز وتطو�ر العمل 

الربملاين املشرتك مبا خيدم ويقوي املصاحل املشرتكة للب��ن الصديقني �شلك �اص، ومصاحل القارة إالفريقية �شلك �ام، 

 معربا عن ٔأم� يف ٕاطالق دينامية تأٔسيس مجمو�ة صداقة جتمع بني �رملانيي الب��ن.

  واس�تعرض الس�يد الرئيس، الهندسة ا�س�تورية اجلديدة �لس املستشار�ن، واليت تعززت �متثيلية ٔأر�ب املقاوالت، 

 وهو ما من شأٔنه ٔأن �سامه يف فتح أٓفاق وا�دة لرشاكة اقتصادية قوية بني الب��ن.

، خبصوص قضية الو�دة الرتابية و�رينسييب ا�ميقراطية ويمط ساو   كام نوه الس�يد الرئيس، �ملوقف إالجيايب مجلهورية

 للمملكة املغربية.

 

 

 

أ�شطة الرئاسة 
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، عن شكره وا�زتازه حبفاوة إالس�تقبال و�رينسييب ويمطساول ومن �ته، �رب الس�يد الوز�ر أ�ول للجمهورية ا�ميقراطية

ا�ي حظي به من طرف الس�يد رئيس ا�لس، مش�يدا ٕ�رادة جملس املستشار�ن يف توطيد وتقوية �القات الصداقة 

 والتعاون مع �رملا�ت ب�ان القارة إالفريقية.

، مبا قدمه املغفور هلام صاحب اجلال� امل� محمد و�رينسييب ويمطساول   وذ�ر الس�يد الوز�ر أ�ول للجمهورية ا�ميقراطية

اخلامس وصاحب اجلال� امل� احلسن الثاين طيب هللا �راهام، من دمع يف سبيل حصول بالده �ىل إالس�تقالل، منوها 

يف نفس الس�ياق، ��ور ا�ي يلعبه صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، يف جعل املغرب املستمثر أ�ول يف 

 ٕافريقيا, ويف �كر�س منوذج ٕاسالم معتدل ورائد �ىل املس�توى العاملي.

، �ىل ٔأمهية هذه الز�رة يف تعز�ز وتقوية �القات و�رينسييب ويمطساول  ؤأكد الس�يد الوز�ر أ�ول للجمهورية ا�ميقراطية

 الصداقة والتعاون القامئة بني شعيب الب��ن، ملوا�ة الت�د�ت املشرتكة يف ا�االت الس�ياس�ية وأ�منية وإالقتصادية.

 

رئيس ا�لس �س�تقبل الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان الناطق الرمسي �مس احلكومة  •

 التو�س�ية 

اس�تقبل رئيس جملس املستشار�ن، الس�يد حكمي �ن  

شامش، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان الناطق الرمسي 

�مس احلكومة التو�س�ية، الس�يد �ا� شو�ت،  يوم السبت 

  مبقر ا�لس.2016  ينا�ر 23

و�الل هذا اللقاء، ٔأشاد اجلانبان مبس�توى العالقات 

املمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربية ومجهورية تو�س الشقيقة 

يف خمتلف ا�االت، واعتربا ٔأن هذه ا�ينامية اليت تطبع 

العالقات أ�خوية بني ب�ينا الشقيقني، يف ظل التحوالت اليت تعرفها املنطقة، تغدي الطموح ٕاىل نقل أٓفاق التعاون 

الثنايئ حنو رشاكة ٕاسرتاتيجية تقوم �ىل تنويع جماالت التعاون �قتصادي من �الل الرفع من جحم املبادالت الت�ارية بني 

ب�ينا، حىت �كون �القاتنا �قتصادية يف مس�توى �القاتنا الس�ياس�ية املمتزية. 
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 ؤأكد اجلانبان، �ىل ٔأمهية دور �رملانيي الب��ن يف تدعمي مسلسل التاكمل �قتصادي بني الب��ن يف ظل وضع ٔأمين 

ٕاقلميي شديد التعقيد يعرف صعو�ت �ىل مس�توى حرية تنقل أ�ش�اص والبضائع. 

و�دد الس�يد رئيس جملس املستشار�ن، التأٔ�يد �ىل دمع مسلسل �نتقال ا�ميقراطي جبمهورية تو�س الشقيقة، 

�عتباره �امال ٔأساس�يا يف دمع أ�من و�س�تقرار �ملنطقة. 

واعترب الس�يد الرئيس، ٔأن عنارص التاكمل املتوفرة بني الب��ن يف اكفة ا�االت، تعطي نفسا قو� من ٔأ�ل بناء احتاد 

مغاريب قوي وفا�ل يف املنطقة، كام ٔأ�رز ٔأمهية ٕاجياد تصور �ديد �راغاميت يأٔ�ذ بعني إالعتبار الوضع الراهن �ملنطقة. 

 

 رئيس ا�لس جيري مباحثات مع وفد قضايئ من  مجهورية �ر�يا •

اس�تقبل رئيس جملس املستشار�ن، الس�يد حكمي �ن شامش، وفدا قضائيا من مجهورية �ر�يا، �رئاسة الس�يد 

ٕاسامعيل ر�ش�يت �رييت،  رئيس احملمكة العليا الرت�ية، وحبضور 

 ينا�ر 20سفري امجلهورية الرت�ية �ملغرب، وذ� يوم أ�ربعاء 

   مبقر ا�لس.2016

يف مس�هتل هذا اللقاء، ٔأ�لن الس�يد رئيس جملس 

املستشار�ن تضامنه، ٕ�مس اكفة مكو�ت ا�لس، مع الشعب 

الرتيك الشقيق ٕا�ر �عتداءات إالرهابية أ��رية اليت تعرض 

لها 

ؤأكد الس�يد الرئيس، �ىل معق ومتانة العالقات املغربية الرت�ية، مربزا يف هذا إالطار ٔأمهية القوامس املشرتكة اليت 

جتمع بني  الب��ن والشعبني الشقيقني خصوصا ؤأهنام جيسدان منوذ�ا ال تتعارض فيه ا�ميقراطية مع تعالمي وقمي ا��ن 

إالساليم. 

وتطرق الس�يد الرئيس، ٕاىل ٔأمهية املوقع اجليو- اسرتاتيجي للب��ن، ودوره يف توطيد �القات الرشاكة إالقتصادية 

املمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربية ومجهورية �ر�يا �ىل قا�دة "راحب-راحب" لرتىق ٕاىل مس�توى العالقات اجليدة اليت �ربط 

صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا بف�امة الرئيس طيب رجب ٔأردو�ان. 
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، �ىل 2011وتوقف الس�يد الرئيس، عند املكتس�بات الهامة والنوعية اليت عرفهتا اململكة املغربية بعد دس�تور 

مس�توى إالرتقاء �لقضاء ٕاىل سلطة مس�تق�، وتعز�ز دو� احلق والقانون واملؤسسات، مشريا  ٕاىل �ون هذه الز�رة تزتامن 

مع رشوع جملس املستشار�ن يف مناقشة مرشوعي قانونني  تنظميني هامني يتعلقان بـ"النظام أ�سايس للقضاة" و"ا�لس 

أ��ىل للسلطة القضائية". 

وذ�ر الس�يد الرئيس، �ىل هامش هذا اللقاء، بأٔمهية التعاون املؤسسايت بني الربملان الرتيك وجملس املستشار�ن، 

معر� عن ٔأم� يف ٔأن �سامه هذا التعاون املؤسسايت يف توطيد د�امئ رشاكة متقدمة ودامئة بني احلضارتني املغربية والرت�ية. 

ومن �ته، ٔأعرب رئيس الوفد القضايئ الرتيك، عن شكره لتضامن جملس املستشار�ن مع مجهورية �ر�يا �ىل ٕا�ر 

 أ�عامل إالرهابية اليت تعرضت لها مؤخرا.

ؤأكد املسؤول الرتيك �ىل ٔأمهية الروابط التارخيية والثقافية واحلضارية اليت جتمع بني مجهورية �ر�يا واململكة 

 املغربية، ودورها يف تقوية �القات الرشاكة وأ�خوة بني الب��ن والشعبني.

وتناول رئيس الوفد القضايئ الرتيك، ا�ور الهام ا�ي توليه بالده للعدا� �ىل مر التارخي من ٔأ�ل بناء نظام �دا� �ر�كز 

�ىل الشفافية وإالس�تقاللية والفعالية. 

ؤأ�رز املسؤول القضايئ الرتيك ٔأن هذه الز�رة تندرج يف ٕاطار تعز�ز العالقات الثنائية بني اململكة املغربية ومجهورية �ر�يا، 

  املوقعة بني املؤسس�تني القضائيتني �لب��ن الشقيقني.لالتفاقيةوحبث س�بل وأٓفاق العمل املشرتك تفعيال 

 

 

 حول تفعيل الطابع الرمسي لٔ�مازيغية رئيس ا�لس يلقي لكمة يف افتتاح يوم درايس •

 

 مع الفيد�رالية الوطنية للجمعيات أ�مازيغية، احتضن �رشاكة

 يوما دراس�يا  2016 ينا�ر 20جملس املستشار�ن يوم أ�ربعاء 

حتت شعار "أ�مازيغية حول تفعيل الطابع الرمسي لٔ�مازيغية 

مسؤولية ورصيد وطين مشرتك مجليع املغاربة". 
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 وقد متزيت اجللسة إالفتتاحية لهذا اليوم ا�رايس �للكمة الهامة اليت ٔألقاها رئيس جملس املستشار�ن الس�يد حكمي �ن

 واليت ٔأكد فهيا ٔأن تنظمي هذا النشاط يندرج يف ٕاطار ٔأجرٔأة الهدف الثالث من اسرتاتيجية معل جملس املستشار�ن، ششام

املمتثل يف جعل هذه ا�لس مؤسسة متفا�� من نبض ا�متع ودينامياته وفضاء للحوار العمويم والنقاش ا�متعي التعددي، 

ال س�� خبصوص املوضو�ات الرئيس�ية ٕالعامل ا�س�تور وحتقيق الطابع الفعيل للمتتع �حلقوق الس�� الثقافية واللغوية مهنا. 

خمتلف الفا�لني يف جمال احلقوق اللغوية والثقافية ويف تفعيل الطابع الرمسي للغة وجسل الس�يد الرئيس ٔأن 

 معاينة مفادها البطء  املس�ل يف مسار ٕانتاج القانونني التنظمييني املتعلقني بتفعيل  يتقامسونأ�مازيغية �ىل و�ه اخلصوص

الطابع الرمسي للغة أ�مازيغية. 

 منه، و ٕامنا قد 5 ٔأن البطء املذ�ور ال يؤ�ر فقط سلبا �ىل مسار ٕاعامل مقتضيات ا�س�تور ال س�� الفصل واعترب

ينعكس ف� بعد �ىل �دد من القوانني ذات الص� الوثيقة بضامن احلقوق اللغوية والثقافية اكملسطرتني املدنية واجلنائية، 

والقوانني املتعلقة �لتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي ، ٔأو يف جمال الوظيفية العمومية ٔأو القوانني التنظميية املتعلقة �مجلا�ات 

ذ� ٔأنه يتوقع يف �ال رس�ن مفعول القانون التنظميي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي للغة أ�مازيغية العودة ٕاىل ، الرتابية

القوانني املذ�ورة ملالءمهتا مع املقتضيات اجلديدة للقانون التنظميي يف �ني ٔأنه اكن من املمكن تفادي ذ� �رب منح أ�ولوية 

. 2012للقانون التنظميي املذ�ور �ىل أ�قل منذ 

وضعية شلك  البطء يف مسار ٕانتاج القانون التنظميي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي للغة أ�مازيغية، كام ٔأكد ٔأن

اللجنة املعنية �حلقوق ومهنا ،  يف هذا الشأٔن تقدمي مالحظات دا�ٕاىلدفعت �ددا من الهيئات أ�ممية للمعاهدات 

 " �ع�د 2015 ٔأكتو�ر 22�قتصادية و�ج�عية والثقافية قد ٔأوصت بالد� يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة بتارخي 

مرشوع القانون التنظميي �شأٔن اللغة أ�مازيغية �عتبارها من اللغات الرمسية ل�و� يف ٔأقرب وقت ممكن"، ويه نفس 

التوصية  اليت وردت يف تقر�ر  اخلبرية أ�ممية  املس�تق� السابقة  يف جمال احلقوق الثقافية، فريدة شهيد يف تقر�ر بعثهتا ٕاىل 

 واليت اعتربت " سن قوانني فورية ٕالنفاذ احلمك ا�س�توري ا�ي مينح اللغة أ�مازيغية صفة رمسية" 2011املغرب يف سبمترب 

يف طليعة الت�د�ت اليت دعت احلكومة ٕاىل ٕاعطاهئا أ�ولوية.   

 �ستشارات العمومية �شأٔن القانون التنظميي املتعلق بتفعيل الطابع ويف اخلتام شدد الس�يد الرئيس �ىل ٔأن

ينبغي ٔأن �كون داجمة ؤأن تنصب بدقة  �ىل القضا� أ�ساس�ية املتعلقة مب�االت احلياة العامة ذات ، الرمسي للغة أ�مازيغية

أ�ولوية املتعلقة بتفعيل الطابع الرمسي للغة أ�مازيغية مبا يف ذ� سيناريوهات الت�ديد القانوين ل�ٓ�ال املتعلقة ٕ�عامل 

 .�لزتامات العمومية املتعلقة بتفعيل الطابع الرمسي للغة أ�مازيغية
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رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والقوات املسل�ة مب�لس الش�يوخ الفر�يس، رئيس الوزراء السابق  •
 للجمهورية الفر�س�ية  يقوم �ز�رة معل لبالد�

قام وفد عن جملس الش�يوخ الفر�يس �رئاسة 

، رئيس جلنة Jean-Pierre Raffarin الس�يد

الشؤون اخلارجية والقوات املسل�ة مب�لس الش�يوخ 

الفر�يس، رئيس الوزراء السابق للجمهورية 

الفر�س�ية، �ز�رة معل هامة للمملكة املغربية، وذ� 

 .2016 ينا�ر 23 ٕاىل 21�الل الفرتة املمتدة من 

وتندرج هذه الز�رة، يف ٕاطار �رس�يخ 

العالقات التارخيية املتينة اليت جتمع اململكة املغربية 

�مجلهورية الفر�س�ية، وهتدف ٕاىل تقوية �القات 

الصداقة والتعاون املمتزية القامئة بني جملس املستشار�ن 

 املغريب وجملس الش�يوخ الفر�يس.

، Jean-Pierre Raffarin وقد ٔأجرى الس�يد

ا�ي اكن مرفوقا �الل هذه الز�رة �لك من رئيس 

مجمو�ة الصداقة بني جملس الش�يوخ الفر�يس وجملس 

 Bariza ، وعضو جملس الش�يوخ الفر�يس، الس�يدةChristian Camboاملستشار�ن املغريب، الس�يد

Khiari، واملد�ر العام ملؤسسة "Fondation Prospective et Innovation،" الس�يد Serge Degallaix ،

سلس� من اللقاءات الثنائية مع لك من �ئب رئيس جملس النواب، الس�يد شفيق رشادي، ورئيس احلكومة، الس�يد 

عبد إال� ا�ن كريان، ووز�ر الشؤون اخلارجية والتعاون، الس�يد صالح ا��ن مزوار، ورئيس ا�لس �قتصادي 

و�ج�عي والبييئ، الس�يد نزار الربكة، ووز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ست�رات و�قتصاد الرمقي، الس�يد موالي حفيظ 

العلمي، ووز�ر ا�ا�لية، الس�يد محمد حصاد، ورئيس ا�لس أ��ىل للحسا�ت، الس�يد ٕادر�س جطو، تناولت خمتلف 

املواضيع والقضا� ذات إاله�م املشرتك بني الب��ن، الس�� �ست�ر ودمع القطا�ات واملشاريع التمنوية بني الب��ن، 

�ٕالضافة ٕاىل تطورات أ�وضاع يف منطقة الرشق أ�وسط واملنطقة املغاربية، وكذا الت�د�ت املشرتكة اليت تطر�ا بؤر 

 التو�ر يف خمتلف ٔأحناء العامل ومجمو�ة من القضا� الراهنة ذات إاله�م املشرتك.
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كام ٔأجرى رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مب�لس الش�يوخ الفر�يس، مباحثات يف شلك �ذاء معل مع اخلليفة أ�ول 

لرئيس جملس املستشار�ن، الس�يد محمد أ�نصاري، حرضه لك من اخلليفة اخلامس لرئيس جملس املستشار�ن، الس�يدة 

�ئ� مية التازي، و�ئب رئيس جملس النواب، الس�يد رفيق رشادي، ورئيسة مجمو�ة الصداقة بني جملس النواب املغريب 

، Jean-François Giraultوامجلعية الوطنية الفر�س�ية، الس�يدة اع�د الزاهيدي، وسفري فر�سا املعمتد �لر�ط، الس�يد

تناول �ال� اجلانبان ا�ٓليات والس�بل الكفي� بتعز�ز ٔأوارص الصداقة والتعاون القامئة بني جملس املستشار�ن املغريب 

 وجملس الش�يوخ الفر�يس

و�الل هذا اللقاء، شدد الس�يد محمد أ�نصاري، �ىل ا�ور الهام ا�ي تضطلع به ا�بلوماس�ية الربملانية يف تطو�ر 

العالقات بني الب��ن يف خمتلف ا�االت الس�ياس�ية و�قتصادية والثقافية، كام ٔأكد �ىل ٔأمهية تبادل الز�رات يف ٕاضفاء 

دينامية مت�ددة �ىل العالقات الثنائية املمتازة بني املؤسس�تني الترشيعيتني ويف استرشاف أٓفاق الرشاكة والتعاون، 

مس�تحرضا يف هذا إالطار حمطتني هامتني مقبلتني �متثالن يف النس�ة الرابعة من املنتدى الربملاين املغريب الفر�يس، 

اليت س�تحتضهنا اململكة املغربية �الل  COP22  لٔ�طراف يف اتفاقية أ�مم املت�دة حول التغريات املناخية22واملؤمتر 

 مبراكش ؤأمهية ا�مع الفر�يس للمغرب من ٔأ�ل ٕاجناح هذه التظاهرة العاملية، �ٕالضافة ٕاىل العالقات 2016شهر نونرب 

املغربية –أ�وروبية، والتنس�يق املغريب الفر�يس يف احملافل أ�وروبية، والس�� �ىل مس�توى الربملان أ�وريب وامجلعية 

 الربملانية �لس ٔأور� من ٔأ�ل ا�فاع عن املصاحل العليا لبالد�.

ويف نفس الس�ياق، ذ�ر اخلليفة أ�ول لرئيس جملس املستشار�ن، محمد أ�نصاري، �ملاكسب املهمة اليت �اء هبا 

 لصاحل �كر�س دو� احلق والقانون واملؤسسات، والتقدم ا�ي عرفته بالد� يف مسار ٕارساء حقوق 2011دس�تور

إال�سان ود�امئ اجلهوية املتقدمة مكرشوع اسرتاتيجي �بري يتو� حتقيق التمنية املتاكم� واملتوازنة يف خمتلف املناطق شامل 

وجنوب اململكة، مشريا يف هذا الصدد ٕاىل الرؤية إالسرتاتيجية والطمو�ة للمشاريع الكربى يف ٕاطار ا�طط اجلديد 

للتمنية يف أ�قالمي اجلنوبية اليت ٔأعطى انطالقهتا صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا يف ز�رته التارخيية لٔ�قالمي 

 اجلنوبية للمملكة مبناس�بة ا��رى أ�ربعني للمسرية اخلرضاء.

ومن �انبه، ٔأشاد رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والقوات املسل�ة مب�لس الش�يوخ الفر�يس، �لعالقات العريقة 

واملمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربية وامجلهورية الفر�س�ية اليت عرفت انطالقة �ديدة منذ اللقاء أ��ري ا�ي مجع بني 

قائدي الب��ن �لعامصة �ر�س، وكذا �ٕالصال�ات العميقة اليت �رشهتا اململكة املغربية حتت القيادة الرش�يدة لصاحب 

 اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا.
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املغربية يف ا�االت �قتصادية  و�رب املسؤول الفر�يس، عن ارتياح بالده ملس�توى الرشاكة الفر�س�ية-

 و�ج�عية والثقافية، وكذا التعاون أ�مين وا�يين ومعاجلة ٕاشاكلية الهجرة.

 وشارك رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والقوات املسل�ة مب�لس الش�يوخ الفر�يس �الل هذه الز�رة، يف ٔأشغال 

 اليت انعقدت مبدينة ا�ار البيضاء يف نفس أ�س�بوع، واليت خصصت 2016ا�ورة اخلامسة ملنتدى ٔأورو ميد اكبيتال 

للتباحث حول خمتلف الس�بل الكفي� جبلب املزيد من �ست�رات التمنوية حنو القارة إالفريقية، واليت ٔأكد  �ملناس�بة �ىل 

ٔأن املغرب يعد منوذ�ا حيتذى به يف تقامس مثار ا�منو مع القارة إالفريقية، معتربا  يف نفس إالطار ٔأن املوقع إالسرتاتيجي 

 واجلغرايف والس�يايس للمغرب يؤه� ليك يعزز �القاته �شلك ٔأكرب ويعمق ويوطد

 روابطه �اصة مع ب�ان ٕافريقيا جنوب الصحراء.

ؤأشار املسؤول الفر�يس، ٕاىل ٔأن املغرب جتمعه �القات اقتصادية وثقافية ممتزية مع ٔأورو�، ومع �دد من الب�ان 

 والتجمعات �قتصادية أ�خرى، واليت تؤطرها اتفاقيات رشاكة والتبادل احلر.
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 �لسة معومية ل�راسة والتصويت �ىل مشاريع القوانني اجلاهزة •

  �رئاسة املستشار الس�يد محمد أ�نصاري اخلليفة أ�ول 2016 ينا�ر 19عقد جملس املستشار�ن �لسة معومية يوم الثال�ء 

 لرئيس ا�لس، صادق �اللها �ٕالجامع �ىل مشاريع القوانني التالية: 

 �شأٔن بيع العقارات يف طور إالجناز املمتم 44.00 بتغيري و�متمي القانون رمق 107.12مرشوع قانون رمق  .1

يف اطار  (.) مبثابة قانون �لزتامات والعقود1913 ٔأغسطس 12 (1331 رمضان 9مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف 

 قراءة �نية).

 يوافق مبوجبه �ىل االتفاقية املتعلقة �ملسا�دة إالدارية املتباد� يف امليدان 30.14مرشوع قانون رمق  .2

 واليت وقعت �لهيا اململكة املغربية 2010، كام مت تعديلها بربوتو�ول 1988 ينا�ر 25الرضييب، املوقعة �سرتاس�بورغ يف 

 .2013 ماي 21ببار�س يف 

 2014 ٔأ�ريل 17 يوافق مبوجبه �ىل االتفاق إالطار للتعاون املوقع �لر�ط يف 57.14مرشوع قانون رمق  .3

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ب�

 بني حكومة 2014 ماي 12 يوافق مبوجبه �ىل االتفاق املوقع �لر�ط يف 92.14مرشوع قانون رمق  .4

 . اململكة املغربية وحكومة مجهورية ٔأذربي�ان حول التعاون واملسا�دة املتباد� يف امليدان امجلريك

 يوافق مبوجبه �ىل اتفاق التعاون يف جمال تدبري �االت الطوارئ، املوقع 102.14مرشوع قانون رمق  .5

 . بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ٔأذربي�ان2014 يونيو 13�لر�ط يف 

 19 يوافق مبوجبه �ىل االتفاق �شأٔن اخلدمات اجلوية، املوقع بند�امينا يف 03.15مرشوع قانون رمق  .6

  بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية �شاد.2014سبمترب 

 2015 فربا�ر3 يوافق مبوجبه �ىل اتفاق التعاون الثقايف والفين املوقع �لر�ط يف 19.15مرشوع قانون رمق  .7

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� الكويت

 ينا�ر 20 يوافق مبوجبه �ىل اتفاق التعاون يف جمال الص�ة، املوقع مبراكش يف 31.15مرشوع قانون رمق  .8

  بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.2015

 يوافق مبوجبه �ىل اتفاقية التعاون إالداري املتبادل يف املسائل امجلر�ية، املوقعة 40.15مرشوع قانون رمق  .9

 . بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� إالمارات العربية املت�دة2015 مارس 17��ار البيضاء يف 
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 يوافق مبوجبه �ىل اتفاقية املعهد ا�ويل لتوحيد القانون اخلاص (يونيدروا) 42.15مرشوع قانون رمق  .10

�شأٔن املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔأو املصدرة بطرق �ري مرشو�ة، املعمتدة من قبل املؤمتر ا�بلومايس املنعقد �روما من 

 . 1995 يونيو 24 ٕاىل 7

 بني اململكة 2015 ماي 28 يوافق مبوجبه �ىل االتفاقية املوقعة ببيساو يف 53.15مرشوع قانون رمق  .11

 . املغربية ومجهورية غينيا بيساو لتجنب �زدواج الرضييب ومنع ا�هترب الرضييب يف ميدان الرضائب �ىل ا��ل

 �شأٔن ظروف العمل يف الفنادق 172 يوافق مبوجبه �ىل االتفاقية رمق 56.15مرشوع قانون رمق  .12

، املعمتدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولية يف دورته الثامنة والس�بعني جبنيف 1991واملطامع واملنشأٓت املامث�، 

. 1991 يونيو 25يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  488النشرة الداخلية- العدد  مجلس املستشار�ن



19 
 

 

 

 

 

 

 

 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وإالج�عية .1

 : القانونني التاليني يرشوعم  صادقت �ال� �ىل2016 ينا�ر 25عقدت اللجنة اج��ا يوم ٔأمس إالثنني 

 23 يقيض ٕ��داث ا�لس الوطين للص�افة. (كام وافق �ليه جملس النواب يف 90-13مرشوع قانون رمق  •
 ).2015دجنرب 

 23 يتعلق �لنظام أ�سايس للصحفيني املهنيني. (كام وافق �ليه جملس النواب يف 89-13مرشوع قانون رمق  •
 ). 2015دجنرب 

 
 

 

 

 جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاجية .1

  بعد �لسة أ�س�ئ� الشفوية( قا�ة عاكشه):2016 ينا�ر 26الثال�ء  •

 من حمرم 18 بتارخي 1.72.255 يقيض بتغيري و�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 67.15دراسة مرشوع قانون رمق 
 ) يتعلق �س�ترياد مواد الهيدرواكربور وتصد�رها و�كر�رها وتعبئهتا واد�ارها وتوزيعها.1973 فربا�ر 22 (1393

 

 

 

 

 

 

 
 

 488النشرة الداخلية- العدد  مجلس املستشار�ن 

 أشغال و�رامج ال�جان الدائمة

 ٔأشغال الل�ان ا�امئة

 

 �رامج اج��ات الل�ان ا�امئة

 



20 
 

 

 

 

 

�رباء �سلطون الضوء �ىل معامل �رشيع انت�ايب دامج وقامئ �ىل حقوق إال�سان  •
 

ندوة دولية حول ٕاصالح الترشيع �نت�ايب حتت شعار "من  2016 ينا�ر 20 و19 جملس املستشار�ن يويم ناحتض

 ا�لس الوطين حلقوق ميظمن �نٔأ�ل �رشيع انت�ايب يف مس�توى املتطلبات ا�س�تورية و�لزتامات التعاهدية للمغرب"

   . وامجلعية املغربية للقانون ا�س�توريIFES)إال�سان واملؤسسة ا�ولية للنظم �نت�ابية (

ومتزي اللقاء مبشاركة فا�لني و�رباء وطنيني ودوليني من املغرب، كندا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ومكن من 

�نكباب �ىل الت�د�ت أ�ساس�ية اليت يطر�ا ٕاصالح الترشيع �نت�ايب وكذا تقدمي مج� من املقرت�ات يف ٔأفق بلورة 

�رشيع انت�ايب دامج، قامئ �ىل حقوق إال�سان ومطابق لاللزتامات ا�س�تورية والتعاهدية للمغرب. 

هكذا، مسحت النقاشات اليت شهدها اللقاء 

بتقدمي العديد من التوصيات هتم �شلك �اص توس�يع 

اجلسم �نت�ايب الوطين �رب مراجعة القوا�د املتعلقة 

بعدم أ�هلية �نت�ابية، �اصة تقليص �دد اجلنح اليت 

تؤدي ٕاىل فقدان أ�هلية �نت�ابية وتقليص املدة 

الفاص� بني صدور احلمك ا�هنايئ وقضاء العقوبة وبني 

اسرت�اع احلقوق املدنية والس�ياس�ية و�لتايل اسرت�اع أ�هلية القانونية لالنت�اب، �ٕالضافة ٕاىل توفري الرتتيبات املسطرية 

الرضورية لتصويت أ�ش�اص املوجود�ن يف وضعية سلب احلرية و�ري الفاقد�ن حلقوقهم املدنية والس�ياس�ية فضال عن 

توفري مساطر مالمئة لتصويت أ�ش�اص املامرسني لعمل مومسي �ارج ماكن ٕاقامهتم ٔأو ا��ن جيدون صعو�ت يف 

التسجيل يف اللواحئ �نت�ابية �الل فرتات معينة اكملوجود�ن يف املناطق اجلبلية. 

ٔأما �لنس�بة للتقطيع �نت�ايب، فقد  مت ا�عوة ٕاىل التفكري  يف جتميع �دد من أ�قالمي  من ٔأ�ل الرفع من �دد 

مقا�د ا�ا�رة �نت�ابية وذ� لتقوية الطابع ا�متثييل النس�يب للعملية �نت�ايب وتصحيح تفاو�ت التقطيع مع احلرص �ىل 

ٔأال يت�اوز فارق ا�متثيلية �س�بة معينة وٕاعطاء نوع من ا�متيزي اجلغرايف إالجيايب لفائدة املناطق ضعيفة الكثافة الساكنية 

 .واملناطق صعبة الولوج

 

 

 

أيام وندوات دراسية 
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كام ٔأكدت التوصيات �ىل رضورة تعز�ز الولوجية العامة لٔ�ش�اص يف وضعية ٕا�اقة إال�اقة بدء من الرتتيبات 
التيسريية للتسجيل يف اللواحئ، مرورا �لتواصل �نت�ايب وامحل� �نت�ابية (اس�تعامل لغة إالشارة واللغات البدي� 

واملعززة) وصوال ٕاىل توفري  الولوجيات ملاكتب التصويت وضامن مقروئية ورقة التصويت مبا يالءم �اجيات هذه الفئة. 

كام جرت ا�عوة ٔأيضا ٕاىل حتسني مقروئية ورقة التصويت �شلك �ام للتقليص من �دد أ�صوات امللغاة �ٕالضافة 
ٕاىل ٕاعطاء رمق �رتيب لورقة التصويت مبا ال خيرق رسية التصويت حامية لها من الترسب مع العمل �ىل �حتفاظ بأٔوراق 

التصويت الصحي�ة لغا�ت املناز�ات �نت�ابية. 

وخبصوص املالحظة املس�تق� لالنت�ا�ت، ٔأوىص املشار�ون �متكني املنظامت احلكومية ا�ولية للقيام بعملية 
املالحظة وكذا مراجعة �ر�يبة اللجنة اخلاص الع�د املالحظني مبنح السلطة التنفيذية صفة استشارية هبا وفتح ٕاماكنية 

الطعن يف قرارات رفض �ع�د الصادرة عن اللجنة. 

من �ة ٔأخرى، ٔأوىص املشار�ون بنرش مجيع املعلومات املتعلقة �لعمليات �نت�ابية وبصفة �اصة النتاجئ املفص� 
ملاكتب التصويت حسب لك مكتب �شلك استبايق وتلقايئ. 

ودعوا ٕاىل ٕاخضاع �قتصاد �نت�ايب للمراقبة من �الل حتديد املصاريف القاب� للمتويل �نت�ايب، �رش التقار�ر 
املالية املتعلقة مبصاريف امحل� �نت�ابية...، مع ٕا�داد مواثيق ٔأ�القية �اصة ��ال �نت�ايب. 
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سن س�ياسة ٕادماجية تيرس اندماج الالجئني يف ا�متع املغريب ندوة حقوقية تدعو ٕاىل  •

د�ا مستشارون �رملانيون وفا�لون 

حقوقيون ٕاىل سن س�ياسة ٕادماجية تيرس اندماج 

الالجئني يف ا�متع املغريب ٕ�رشاك فعال ملنظامت 

ا�متع املدين ومجيع الفا�لني �قتصاديني 

  و�ج�عيني والس�ياس�يني.

وشدد املتد�لون �الل لقاء تواصيل 

" احلق يف اللجوء بني وحتسييس حول موضوع 

 نظمته املنظمة الترشيع الوطين والقانون ا�ويل"

 ينا�ر 19الثال�ء  املغربية حلقوق إال�سان بتعاون مع جملس املستشار�ن واملفوضية السامية لشؤون الالجئني �ملغرب

 بأٔن املغرب مدعو اىل مواص� �خنراط �شلك قوي يف منظومة القوانني اليت تنظم الهجرة واللجوء و�جتار يف 2016

البرش. 

ٔأ�رز رئيس املنظمة املغربية حلقوق إال�سان الس�يد بو�كر لر�و رضورة "ٔأ�س�نة" هذه القوانني  ويف هذا إالطار

. 2011والعمل �ىل معاجلة وضعية الالجئني معاجلة قانونية تصون �رامهتم ومتكهنم من احلقوق اليت نص �لهيا دس�تور

 ا�ي حرضه ممثلون عن جملس املستشار�ن ومجعيات ا�متع املدين ،ؤأكد الس�يد لر�و �الل هذا اللقاء التحسييس

 �ىل ٔأمهية اخنراط امجليع من سلطات �رشيعية وتنفيذية وقضائية وجممتع مدين ،النش�يطة يف جمال حقوق إال�سان �ملغرب

ونقا�ت ؤأحزاب س�ياس�ية من ٔأ�ل ٕاجناح بناء رصح دو� احلق والقانون اليت لن �س�تفيد مهنا املواطنون املغاربة حفسب 

بل يتعني ٔأن �س�تفيد مهنا ٔأيضا لك مقمي �ملغرب ٕاقامة قانونية من الجئني و�اجر�ن. 

وبعد ٔأن ذ�ر �خنراط املنظمة يف اجلهود اليت تبدلها ا�و� يف جمال الهجرة واللجوء ¡ �رب الس�يد لر�و¡ عن اس�تعداد 

املنظمة للمسامهة يف النقاش العمويم حول مرشوع القوانني الثالثة املتعلقة �ملهاجر�ن واللجوء و�جتار يف البرش. 

 عزم ا�لس �خنراط "�لك قوة" من ٔأ�ل ٕاعطاء قانون ، ٔأمني جملس املستشار�ن، ٔأكد الس�يد ٔأمحد التو�زي ،من �تهّ 

اللجوء قميته احلقوقية حىت ي�ىه مع املقتضيات احلقوقية ا�ولية الس�� ؤأن املغرب يتوفر �ىل ٔأساس دس�توري واحض 

ورامك جتربة �مة يف هذا ا�ال.  

 ٕاىل حتسيس ا�متع املغريب برضورة معاجلة وضعية الالجئني معاجلة قانونية حتفظ �رامهتم  الس�يد التو�زي ود�ا

وٕا�سانيهتم.  
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 ٔأمهية هذا اللقاء ، ٔأكد ممثل املفوضية السامية لشؤون الالجئني �ملغرب الس�يد جون-بول كفاليريي،من �انبه

ن املغرب اكن س�باقا لتدبري شؤون الالجئني �رب وضع أٔ منوها ب، "البالغ أ�مهية" �عتبار العدد املزتايد لالجئني �ملغرب

قانون س�يكون � تأٔثري ٕاجيايب يطال ا�ول ا�اورة اليت ستس�تفيد من التجربة املغربية يف هذا ا�ال. 

 3908 حوايل 2015 ٕاىل ٔأن �دد الالجئني املس�لني مبكتب املفوضية بلغ �الل ، من �ة ٔأخرى،ؤأشار املسؤول أ�ممي

 يف املائة¡ مربزا ٔأن هذا يؤرش �ىل ٔأن املغرب ٔأصبح ب�ا لالس�تقبال بعد ٔأن اكن ب�ا 200ٔأي �رتفاع بنس�بة ، الجئ

للعبور. 

 .ود�ا �يق املتد�لني ٕاىل �رسيع معلية املصادقة �ىل مشاريع القوانني املنظمة للهجرة واللجوء و�جتار يف البرش     

 املصدر : ومع
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  املغربية يف الربملان أ�وريبانتصار �بري ل�بلوماس�ية الربملانية •
 

حققت ا�بلوماس�ية الربملانية املغربية انتصارا �بريا، 

بعد التصدي �طط خصوم الو�دة الرتابية للمملكة املغربية، 

 يف إالج�ع ا�ي عقده الربملان أ�وريب �سرتاس�بورغ،   

، للمناقشة والتصويت �ىل �ر�مج ٔأولو�ت  املايضأ�س�بوع

   يف ملف حقوق إال�سان.2016إالحتاد أ�وريب لس�نة 

 ومتكن الوفد الربملاين املغريب، من عقد لقاءات مكثفة 

مع  مجمو�ة من الربملانيني أ�وربيني من خمتلف احلساس�يات 

الس�ياس�ية مهنا ت� ا�امعة ٔ�طرو�ة خصوم الو�دة الرتابية للمملكة، حيث قدم رشو�ات مفص� ودقيقة حول واقع 

تطور حقوق إال�سان �ملغرب وخصوصا �ٔ�قالمي اجلنوبية، وكذا املكتس�بات الهامة والنوعية اليت حتققت �ىل مس�توى 

 احلقوق واحلر�ت بفعل  س�ياسة اململكة و�ود ا�لس الوطين حلقوق إال�سان وجلانه اجلهوية.

وتوج �شاط الوفد الربملاين ا�بلومايس املغريب، بصيا�ة مقرتح مشرتك حول ٔأولو�ت إالحتاد أ�وريب يف جمال 

حقوق إال�سان، اكنت وراءه ٔأكرب الفرق يف الربملان أ�وريب، �ال من لك املقرت�ات اليت تقدمت هبا الفرق الربملانية 

 أ�وربية املعادية ملصاحل اململكة املغربية.

 230 صو�، مقابل معارضة 335ؤأسفرت نتي�ة التصويت دا�ل الربملان أ�وريب، عن متر�ر هذا املقرتح الهام بـ 

  صو�.95صو�، وامتناع 

ومض الوفد الربملاين املغريب لك من السادة محيد �سكوس وفؤاد القادري عن جملس املستشار�ن، ورىض �ن 

 ��ون، وفاتي�ة العيادي والشاوي بلعسال عن جملس النواب.

 
 
 
 
 
 
 
  
 

الديبلوماسية ال��ملانية والعالقات ا�خارجية 
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 وفد �رملاين مغريب يربز ا�مع املغريب املس�متر للقدس واملقدس�يني •
  و�س�تعرض التجربة املغربية يف موا�ة التعصب وتأٔهيل احلقل ا�يين

 
شارك وفد �رملاين مغريب يف 

ٔأعامل ا�ورة احلادية عرشة ملؤمتر احتاد 

جمالس ا�ول أ�عضاء يف منظمة 

التعاون إالساليم، اليت احتضنهتا 

 ينا�ر ٕاىل 20العامصة العراقية بغداد من 

   منه.26
ومضن لكمة � �مس الوفد، ٔأكد 

اخلليفة الثاين لرئيس جملس املستشار�ن، الس�يد عبد إال� 

احللوطي، ٔأن القضية الفلسطينية تظل القضية احملورية �لنس�بة 

لٔ�مة إالسالمية، ؤأن القدس �عتبارها �اضنة لثالث احلرمني 

و�امصة ل�و� الفلسطينية يه خط ٔأمحر، مشريا ٕاىل ا�مع 

املغريب للقدس واملقدس�يني من �الل �رؤسه للجنة القدس 

املنبثقة عن منظمة التعاون إالساليم واحتضانه لـ"بيت مال القدس" ا�ي �ش�تغل يف مصت ومثا�رة و�دية يف متويل 

 وتنفيذ مشاريع �ديدة تدمع مصود املقدس�يني، كام تعمل �ىل احملافظة �ىل الوجود العريب والطابع العريب للمدينة.

وتطرق الس�يد احللوطي، ٕاىل أ�وضاع اليت يعيشها العامل إالساليم، معر� عن ٔأسفه ل�ول اليت مل �متكن من ٕاقامة 

ٔأنظمة س�ياس�ية واج�عية تقوم �ىل �ل املشالك من �الل احلوار والتداول السلمي �ىل السلطة واحللول الس�ياس�ية 

 للمشالك واخلالفات وإالصالح يف نطاق �س�تقرار.

واس�تحرض الس�يد احللوطي يف س�ياق هذا احلديث التجربة املغربية يف تدبري احلقل ا�يين، حيث تبىن خطة 

صالح منذ عقد من الزمن هتدف ٕاىل موا�ة التشّدد ا�يين �رب ٕاقامة احل�ة ا�ينية، فضال عن تأٔهيل أ�مئة والو�اظ 

 وسن الترشيعات املالمئة.

ؤأردف ٔأن"تأٔهيل احلقل ا�يين ال يقترص �ىل �ل ٕاشاكليات التطرف من الناحية العقدية والفقهية والسلو�ية، 

ولكن ٔأيضا مشل ٕادماج الفعالية ا�ينية يف دينامية التمنية والبناء احلضاري وهو ما جتسد بوضوح يف مبادرة تطو�ر وظيفة 

املس�د وٕادما�ه يف التمنية من �الل �ر�مج حماربة أ�مية يف املسا�د والعناية �ملرٔأة اليت ٔأصبحت فا�� يف لك مبادرات 

التأٔهيل"، مبينا ٔأن لك ذ� "جعل من اململكة املغربية منوذ�ا حيتذى به يف املنطقة، ما دفع �لعديد من ا�ول إالفريقية 

واملغاربية وأ�وربية (فر�سا وبلجياك) ٕاىل اللجوء ٕاىل اخلربة واملؤسسات املغربية وخصوصا مؤسسة محمد السادس لتكو�ن 

 أ�مئة، من ٔأ�ل �كو�ن ٕاطارات دينية �هنل من معق التجربة املغربية".
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وقد توج الوفد الربملاين املغريب، ا�ي سامه بفعالية يف ٔأشغال خمتلف الل�ان، مشاركته هذه �نت�اب املستشار 

الس�يد عبد إالاله احللوطي عضوا يف "اللجنة ا�امئة امللكفة �لشؤون الس�ياس�ية والعالقات اخلارجية" وانت�اب النائب 

الس�يد عبد هللا البقايل عضوا يف "اللجنة ا�امئة امللكفة �لشؤون �قتصادية والبيئة" والنائب الس�يد سل�ن العمراين 

 عضوا يف "جلنة فلسطني ا�امئة"،

يذ�ر ٔأن الوفد املغريب مض املستشار�ن عبد إال� احللوطي ومصطفى حراكت وعبد العز�ز بوهدود من جملس 

 املستشار�ن، والنائبني سل�ن العمراين وعبد هللا البقايل من جملس النواب.

  
 من ا�ورة العادية للجمعية الربملانية �لس ٔأورو�  أ�وىلملر��وفد عن ا�لس �شارك يف ٔأشغال ا •

 من ا�ورة العادية للجمعية الربملانية �لس  أ�وىلملر���شارك �اليا وفد عن جملس املستشار�ن يف ٔأشغال ا

 .2016 ينا�ر 29 ٕاىل 25ٔأورو� املنعقدة �سرتاس�بورغ �الل الفرتة املمتدة من 

 .عبد السالم اللبار وعبد العز�ز بنعزوز وعبد العايل �ايم ا��نويضم الوفد املذ�ور املستشار�ن السادة 

 :ةر ا�و �دول ٔأعامل يف املس��النقط    ومن ٔأ�رز 

انت�اب رئيس امجلعية وتعيني ٔأعضاء اللجن  -

 ؛ا�امئة

طلب "وضع الرشيك من ٔأ�ل ا�ميقراطية"  -

�ى امجلعية الربملانية املقدمة من قبل 

  ؛أ�ردين الربملان

 ؛ماكحفة إالرهاب ا�ويل وحامية معايري وقمي جملس ٔأورو� -

 ؛البحر أ�بيض املتوسط: بوابة للهجرة �ري الرشعية اجلرمية املنظمة واملهاجر�ن -

 ؛ أ��انب يف سور� والعراقوناملقاتل -

 ؛تعز�ز حامية ودور الناشطني يف جمال حقوق إال�سان يف ا�ول أ�عضاء يف جملس ٔأورو� -

 ؛�يفية منع التقييد �ري املالمئ ٔ��شطة املنظامت �ري احلكومية يف ٔأورو� -

 ؛الفساد القضايئ: رضورة التعجيل بتنفيذ مقرت�ات امجلعية -

 .الوضع يف �وسوفو ودور جملس ٔأورو� -

 
 

•  
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مشاركة وفد عن الربملان املغريب يف ٔأشغال ا�ورة الثامنة عرشة للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين  •

 :2016 ينا�ر 19 – 16 –العريب، بريوت 

بدعوة من �حتاد الربملاين العريب، شارك وفد عن الربملان املغريب يف اشغال ا�ورة الثامنة عرشة للجنة 

. 2016 ينا�ر 19 ٕاىل 16التنفيذية، اليت انعقدت يف الفرتة املمتدة من 

ويتكون الوفد من السادة: �ادل بنحمزة عن جملس النواب، محمد دعيد�ة، (مجمو�ة العمل التقديم) ومبارك الصدي 

(مجمو�ة الكونفدرالية ا�ميقراطية للشغل) عن جملس املستشار�ن. 

  تضمن �دول اعامل هذه ا�ورة النقط التالية:
 تقر�ر أ�مني العام؛ 

 تنفيذ قرارات املؤمتر العرش�ن لالحتاد؛ 

 سلمي السلطات بني أ�مني العام السابق وأ�مني العام املنتخب لالحتاد؛� 

  رخي انعقاد وماكن املؤمتر الثالث والعرشون لالحتاد؛� 

  ؛2015احلساب اخلتايم وتقر�ر مفتش احلسا�ت للعام 

  ؛2016خطة معل �حتاد الربملاين العريب لس�نة 

  2016مرشوع موازنة �حتاد لس�نة. 

) 9 بعد مناقشة خمتلف نقط �دول أ�عامل، �اصة ف� يتعلق مبشلك النصاب، حيث مل حيرض سوى �سعة دول (

) ، �سبب 20من ٔأصل عرش�ن دو� (

الظروف الس�ياس�ية اليت متر مهنا �دة �رملا�ت 

عربية، وكذا الوضع أ�مين بلبنان. 

وبعد النقاش املس�تفيض حول هذه النقطة، مت 

االتفاق �ىل اعتبار هذا اللقاء �شاور�، �ىل 

ٔأساس عقد لقاء أٓخر يف أ�ردن يف اواسط 

. 2016فربا�ر 

وف� خيص القرارات الصادرة عن هذه ا�ورة فتمتثل ف� ييل: 

 املصادقة �ىل تقر�ر أ�مني العام؛ •

 ؛2015املصادقة �ىل احلساب اخلتايم وتقر�ر مفتش احلسا�ت لعام  •
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�سلمي السلط بني أ�مني العام السابق، الس�يد نور ا��ن بوشكوج (املغرب) وأ�مني العام املنتخب فا�ز  •

  ؛الشوا�كة (أ�ردن)

 املصادقة �ىل �رخي انعقاد املؤمتر الثالث والعرشون يف شهر مارس مب�لس الشعب املرصي بدو� مرص؛ •

 ؛2016املصادقة �ىل مرشوع موازنة �ام 

 املصادقة �ىل الشخصيات املقرت�ة للتكرمي ٔأثناء املؤمتر الثالث والعرشون لالحتاد. •

هذا، وقد اكد مجيع املتد�لني �ىل العمل القمي ا�ي قام به الس�يد نور ا��ن بوشكوج ، وحتليه �خلصال امحليدة اليت 

أ�مانة العامة لالحتاد.  اكن �متتع هبا �الل حتم� مسؤولية

يف ختام ا�ورة، مت االتفاق �ىل ٕاصدار بيان حول دمع �حتاد الربملاين العريب للقضية الفلسطينية ودو� فلسطني، 

 2016وكذا عقد دورة ٔأخرى للجنة التنفيذية يف عامن – أ�ردن يف اواسط فربا�ر 
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 الس�يدة �ئ� مية التازي يف مراس�مي خلليفة اخلامس لرئيس جملس املستشار�نا مشاركة •
. 2016 ينا�ر 29، مب�لس الش�يوخ الفر�يس بتارخي 2016حفل ا�هتاين لس�نة 

 

، �شارك الس�يدة �ئ� مية التازي، اخلليفة اخلامس cercle Eugène Delacroixبدعوة رمسية من طرف مجعية 
، ا�ي تنظمه امجلعية  cérémonie de vœux"2016لرئيس جملس املستشار�ن، يف مراس�مي "حفل ا�هتاين لس�نة 

  .2016 ينا�ر 29مب�لس الش�يوخ الفر�يس بتارخي 

، تضم 2014، اليت تأٔسست يف فاحت ش�تنرب cercle Eugène Delacroixوجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن مجعية 
منتخبني فر�س�يني من ٔأصول مغربية، وهتدف �ٔ�ساس ٕاىل تقوية �القات الصداقة بني املغرب وفر�سا، و�لق جسور 

للتواصل والتقارب يف �دة جماالت س�ياس�ية، اقتصادية، ثقافية..، وذ� من �الل عقد مؤمترات، ندوات، تظاهرات 
 ثقافية.. 
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إالرشاف 

 

 أ�مانة العامة �لس املستشار�ن* 
 مد�رية العالقات اخلارجية والتواصل* 
 قسم إال�الم* 
 مصل�ة التواصل واليقظة إال�المية *

 
 
 

 
 هيأٔة التحر�ر  

رئيس التحر�ر  •

 فيظ قامسيعبد احلـ 

 والفين التقينإالرشاف  •

�ان معور -  

 
 
 
 
 

 
 

  (212+)537218371الهاتف : 

  (212+)537728134 الفا�س:

 Bulletin.internecc@gmail.comالربيد إاللكرتوين :

 www.Parlement.maالعنوا�ٕاللكرتوين:
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