المملكة المغربية
البرلمان
مجلس المستشارين

النرشة ادلاخلية

العدد  /457 :التاريخ  20 :يناير 5102
قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 1235507350 :

/

الفاكس 0537728134 :

النشرة الداخلية

مجلس المستشارين

اجامتعات املكتب
جدول أعامل اجامتع
مكتب جملس املستشارين رمق 222
ليوم االثنني  91يناير 2192
عقد مكتب جملس املستشارين اجامتعه الس بوعي يوم االثنني  92يناير  2192برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور
محمد الش يخ بيد هللا .وقد تضمن جدول أعامل هذا االإجامتع النقط التالية :
)9
)2

املوافقة عىل حمرض اجامتع املكتب السابق،
الترشيع :

 -2.9برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة :
مرشوع قانون رمق  99.92يتعلق ابلواكةل الوطنية للنبااتت الطبية والعطرية؛

مرشوع قانون رمق  919.91يتعلق مبزاوةل همنة الطب؛

مرشوع قانون رمق  992.91يتعلق برهن الصفقات العمومية.

مقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة  91من القانون رمق  31.11مبثابة مدونة الرسة؛

مقرتح قانون بتعديل املادة  1من القانون رمق  02.91املتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته

والصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  9.99.929املؤرخ يف  91رمضان  9012املوافق ل  93أغسطس 2199؛
مقرتح قانون يريم اإىل تصحيح وتغيري وتمتمي الفصل  9-2من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون

الالزتامات والعقود كام أضافه القانون رمق  21.12املتعلق ابلتبادل الالكرتوين للمعطيات القانونية املنفذ ابلظهري الرشيف رمق
 9-13-921الصادر يف  91من ذي القعدة  9021املوافق ل ( 11نومفرب .)2113
 -2.2اإخبار بتوصل جملس النواب ابلنص التايل:


مرشوع قانون رمق  21.91يتعلق حبامية الشخاص املشاركني يف الحباث البيوطبية.

 )1أشغال اللجن :
-1.9أشغال اللجن؛
 -1.2برانمج معل اللجن
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)0

الس ئةل الشفهية

 -0.9جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  21يناير 2192




جدول العامل؛
رئاسة اجللسة ؛
أمانة اجللسة.

 )2العالقات اخلارجية :
 -5.1رغبة وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل الايطايل الس يد ابولو جينتيلوين يف لقاء الس يد رئيس
جملس املستشارين خالل الس بوع الخري من شهر يناير وذكل يف اإطار زايرته الرمسية اليت س يقوم هبا لبالدان يويم  23و
 21يناير 2192؛
 -5.2رغبة الس يد س تافروس لومربينيديس ،املمثل اخلاص لالحتاد الوريب حلقوق االإنسان يف لقاء الس يد
رئيس جملس املستشارين يوم امخليس  22يناير  2192عىل الساعة احلادية عرشة صباحا؛
 -5.3القامئة احملينة جملموعة الصداقة الايطالية املغربية اليت شلكها جملس النواب الايطايل ،واقرتاح سفارة
اململكة املغربية بروما من اجل وضع برانمج معل من طرف الربملان املغريب قصد هتيئي تظاهرات مشرتكة مع الطرف
الايطايل؛
 -2.0دعوة حلضور أشغال ادلورة الش توية للجمعية الربملانية ملنظمة المن بأوراب اليت ستنعقد بفيينا خالل الفرتة
من  91اىل  22فرباير .2192
 -6شؤون برملانية :
 -6.1هتيئي حصيةل أشغال جملس املستشارين .2190-2111
 -7شؤون اإدارية :
 -7.1تغيب املوظفني خالل يوم الثالاثء  91يناير .2192
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ا

اجامتع املكتب رمق 221
ليوم االثنني  92يناير 2192
عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  92يناير  2192اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد
الش يخ بيد هللا .
القرارات الصادرة عن الاجامتع
الترشيع :
 قرار رمق  19/221/2192بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة يف جلسة معومية يوم الربعاء 29
يناير  2192عىل الساعة احلادية عرشة صباحا:
 مرشوع قانون رمق  91.92بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامل املزنليني. مرشوع قانون رمق  992.91يتعلق برهن الصفقات العمومية. مقرتح قانون يريم اإىل تصحيح وتغيري وتمتمي الفصل  9-2من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانوناالإلزتامات والعقود كام أضافه القانون رمق  21.12املتعلق ابلتبادل االإلكرتوين للمعطيات القانونية املنفذ ابلظهري الرشيف
رمق  9-13-921الصادر يف  91من ذي القعدة  9021املوافق ل ( 11نومفرب .)2113
 مقرتح قانون بتعديل املادة  1من القانون رمق  02.91املتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاتهوالصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  9.99.929املؤرخ يف  91رمضان  9012املوافق ل  93أغسطس .2199
 قرار رمق  12/221/2192ابإحاةل مرشوع قانون جديد توصل به اجمللس من احلكومة عىل جلنة
التعلمي والشؤون الاجامتعية :
 مرشوع قانون رمق  912.92ابإحداث مؤسسة للهنوض ابلعامل الاجامتعية لفائدة موظفي وأعوان وزارةالش باب والرايضة.
الس ئةل الشفهية :
 قرار رمق  11/221/2192ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 91
يناير  2192اليت سريأسها اخلليفة الثاين للرئيس الس يد محمد فضييل والس يد محيد كوسكوس كمني للجلسة .
 قرار رمق  10/221/2192بتحديد موضوع اجللسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة اليت
س يعقدها اجمللس يوم الربعاء  21من شهر يناير اجلاري يف "اتفاقات التبادل احلر  :احلصيةل والآفاق".

4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 1235507350 :

/

الفاكس 1235557031 :

النشرة الداخلية

مجلس المستشارين

العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  12/221/2192ابملوافقة عىل مشاركة أحد أعضاء املكتب يف أشغال ادلورة العادية
جملموعة  FOPRELاملنعقدة جبمهورية ادلومينياكن يوم  92فرباير  2192واليت س تعرف كذكل تسلمي رئاسة اجملموعة
اإىل رئيس جملس النواب ادلومينياكين.
 قرار رمق  11/221/2192ابملوافقة عىل برانمج معل اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية الوربية
ملواهجة مقرتحات التعديالت اليت تقدم هبا بعض النواب الربملانيني الوربيني بشأن قضية وحدتنا الرتابية واليت هتم
مرشوع التقرير الس نوي  2191حول حقوق االإنسان وادلميقراطية وس ياسة االإحتاد الوريب يف هذا اجملال.
شؤون برملانية
 قرار رمق  13/221/2192ابلرشوع يف معلية الاقتطاع من تعويضات السادة املستشارين
املتغيبني واذلين مل يربروا تغيهبم واالإعالن عن ذكل يف جلسة يوم غد اخملصصة للس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 91
يناير .2192
 قرار رمق  11/221/2192بتوجيه رساةل للسادة املستشارين املتغيبني بصفة دامئة الإخبارمه
بتعليق رصف تعويضاهتم حتليل غياب السادة املستشارين.
 قرار رمق  11/221/2192بتطبيق تقنية البصامت واعامتدها لولوج مقر اجمللس واملرور والتصويت
خالل اجللسات العامة وذكل ابتداء من ادلورة املقبةل.
 قرار رمق  91/221/2192ابلرشوع يف طبع اجلريدة الرمسية اخلاصة ابلربملان ونرشها اإلكرتونيا
عىل موقع الربملان.
قضااي لالطالع
اللـــجــــــن :
 اإخبار من الفريق الفيدرايل للوحدة وادلميقراطية بسحب عضويته من جلنة تقيص احلقائق املتعلقة ابلقنص.
 طلب فريق التجمع الوطين للحرار بتشكيل جلنة اس تطالعية جلامعة محمد الول بوجدة بعد الحداث اليت
عرفهتا مؤخرا.
شؤون بــرملانية :
 اعتذار مجموعة من السادة املستشارين عن حضور أشغال اجمللس.
 معطيات ومؤرشات حتليلية لغياب السادة املستشارين.
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خمتلفات :
 نتاجئ املرصد الوطين للتمنية البرشية املتعلق ابلبحث الوطين لتتبع الرس لس نة .2192

قضااي للمتابعة
العالقات اخلارجية :
 مقرتح ابإرسال وفد برملاين اإىل الربملان الرنوجيي للحد من تأثري "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" اليت
تشلكت من نواب ينمتون لبعض أحزاب الغلبية واملعارضة الرنوجيية".
شؤون اإدارية :
 دليل املساطر االإدارية واملالية.
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اجللسات العمومية
نشاط جملس املستشارين يف جمال مراقبة العمل احلكويم
جلسة الس ئةل الشفهية ( الثالاثء  20يناير )2192
أ -جدول العامل :
يعقد جملس املستشارين جلس ته الس بوعية اخملصصة للس ئةل الشفهية يومه الثالاثء  20يناير برئاسة
الس يد محمد فوزي بنعالل اخلليفة الول للرئيس والس يد محمد عذاب الزغاري أمينا للجلسة.
ويتضمن جدول العامل  11أس ئةل ،سؤال أآين واحد ،و  13أس ئةل عادية ،موزعة عىل النحو التايل:

النس بة

مواضيع الس ئةل
اجملال الاقتصادي:
------------------------------------------------------ 
اجملال الاجامتعي:
 شفوي أآين :ماشاب معلية التسجيل يف سكل ادلكتوراه بلكية احلقوق أكدال التابعة جلامعة محمد اخلامس
ابلرابط ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق الصاةل واملعارصة.
 شفوي :ادلخول اجلامعي ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء فريق التجمع الوطين للحرار.
 شفوي :تأخر انطالق نظام التغطية الصحية اخلاصة ابلطلبة ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء مجموعة
الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب.
 شفوي :حيثيات وأس باب اإقصاء حاميل شواهد املاسرت املتخصص يف عمل االإحصاء من اجتياز مبارايت
التوظيف ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق احلريك
اجملال احلقويق واالإداري وادليين:
 شفوي :اإقصاء وفد الفيدرالية ادلميقراطية للشغل من التغطية التلفزية ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء
الفريق الفيدرايل.
 شفوي :ظاهرة االإجرام يف الربامج التلفزية ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق الاشرتايك.
 شفوي :دمع ساكن املناطق الباردة ببالدان بوسائل التدفئة ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق
الاس تقاليل.
جمال الشؤون ادلاخلية والبنيات الساس ية:
 شفوي :خدمات الرام  ،للمستشارين احملرتمني السادة أعضاء الفريق ادلس توري.
------------

%11
%21

%13.2

%92.2



جمال الشؤون اخلارجية:
---------------------------------------------------------------

00%
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اجملال الاقتصادي:

00

اجملال الاجامتعي:

00

اجملال احلقويق واالإداري وادليين:

00

جمال الشؤون ادلاخلية والبنيات
الساس ية:
جمال الشؤون اخلارجية:

00

االقتصادي

الخارجية

%0

الشؤون الداخلية

%0

%13

االجتماعي
%50

00

اإلداري
%37

ب -الوزراء املتغيبون :
اعتذر عن حضور أشغال هذه اجللسة السادة وزراء اخلارجية ،الفالحة ،الطاقة واملعادن ،الصناعة التقليدية،
التشغيل ،الوزارة امللكفة ابملاء ،ادلاخلية ،املالية ،الوزارة امللكفة ابملزيانية ،التجهزي والنقل ،الوظيفة العمومية.
عدد وزراء احلكومة

0
8

الوزراء اذلين أبدوا اس تعدادمه
احلضور

0%

2

الوزراء المتغيبون
%29

7

الوزراء اذلين اعتذروا عن احلضور

0
0
الوزراء
الحاضرون
%71

رمس بياين توضيحي لنس بة غياب السادة الوزراء خالل جلسات الس ئةل الشفهية
16
15
14
13
12
11

11

11

10

10

9

10

10

9

8

8

8

8

6

6

4
2

الرابعة عشر

الثالثة عشر

الثانية عشر

الحادية عشر

العاشرة

التاسعة

الثامنة

السابعة

السادسة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الثانية

الجلسة األولى

0
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ج -الس ئةل الآنية:
وعىل صعيد أآخر بلغ عدد الس ئةل الآنية اليت توصلت هبا مصلحة الس ئةل الشفهية والكتابية اإىل غاية يوم
الثالاثء  21يناير  16سؤالا ،قبلت احلكومة االإجابة عىل  12سؤالان ،برجما معا يف جدول العامل وذكل عىل النحو
التايل:
عدد األسئلة

عدد األسئلة

اآلنية المحالة على السيد
رئيس الحكومة

عدد األسئلة

اآلنية التي وافقت الحكومة

اآلنية المبرمجة في جلسة

02

02

اإلجابة عنها

16

األسئلة

د -االإحصائيات:
وبلغ عدد الس ئةل الشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة خالل نفس الفرتة  18سؤالا 91( :سؤالا أآنيا)12( ،
سؤالان عاداين)

حسب نوعية الس ئةل
الس ئةل الآنية

01

الس ئةل العادية

02

الس ئةل الكتابية

00

األسئلة الكتابية
%18

األسئلة اآلنية
%73
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حسب الفرق واجملموعات

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

02

10

8

6

4

2
2

1

0

0

ف الدستوري

00

00

12

ف االشتراكي

02

00

15
14

0

0

0

التحالف االشتراكي

الصاةل واملعارصة
الاس تقاليل
احلريك
التجمع الوطين للحرار
الاشرتايك
الاحتاد ادلس توري
التحالف الاشرتايك
الفيدرايل
الاحتاد الوطين للشغل
اجملموع

00

02

16

الفيدرالي

الفريق /اجملموعة

عدد الس ئةل
الآنية

عدد الس ئةل
العادية

ف الحركي

التجمع الوطني لألحرار

ف االستقاللي

األصالة والمعاصرة

0

توزيع الس ئةل املطروحة حسب الغلبية -املعارضة

فرق الغلبية

00

فرق املعارضة

07

فرق األغلبية
%6

فرق المعارضة
%94
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حسب اجملاالت القطاعية

6

6

6

اجملاالت

عدد الس ئةل
الآنية

عدد الس ئةل
العادية

الاقتصادي
الاجامتعي
احلقويق واالإداري
وادليين
الشؤون ادلاخلية
الشؤون اخلارجية
اجملموع

01

00

01

00

00

00

5

4

3

3

3

2

1

0
مجال الشؤون الداخلية

مجال الشؤون الخارجية

المجال الحقوقي واإلداري
والديني

المجال االجتماعي

المجال االقتصادي

0

00

02

00

00

01

02
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أشغال اللجن
 جلنة العدل والترشيع وحقوق االإنسان.عقدت اللجنة اجامتعا يوم امجلعة  91يناير  2192أهنت خالهل دراسة مرشوع قانون رمق  913.92بتغيري
وتمتمي القانون رمق  00.11الصادر بتارخي  22من رجب  1( 9021أكتوبر  )2112املمتم لظهري  1رمضان 92( 9119
أغسطس  )9191مبثابة قانون الالزتامات والعقود (بيع العقارات يف طور الاجناز) ،ومت االتفاق عىل حتديد يوم
االثنني  21يناير  2192عىل الساعة الثانية عرشة زوالا ،كآخر أجل لتقدمي الفرق الربملانية لتعديالهتا يف هذا الشأن،
وذكل عىل أساس البت فهيا ويف املرشوع برمته يوم امخليس  12فرباير . 2015
واكنت اللجنة قد عقدت يوم الثالاثء  91يناير  2192اجامتعا أآخر صادقت خالهل ابالإجامع عىل مقرتح
تعديل املادة  91من القانون رمق  31.11مبثابة مدونة الرسة ،ويف ذات االإجامتع اس تمكلت اللجنة دراس هتا ملقرتح
قانون يتعلق بكراء العقارات أو احملالت اخملصصة لالس تعامل التجاري أو الصناعي أو احلريف ،وفتح أجل لتقدمي
التعديالت يف شأنه ينهتيي يوم االإثنني  21املقبل.
 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية.عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  91يناير  2192صادقت خالهل ابالإجامع عىل مرشوعي القانونني
التاليني:
 مرشوع قانون رمق  999.92يتعلق ابلواكةل الوطنية للنبااتت الطبية والعطرية.
 مرشوع قانون رمق 919.91يتعلق مبزاوةل همنة الطب.
كام خصصت اللجنة اجامتعها املنعقد يوم الربعاء  90يناير  2192لتدارس موضوع تعممي الاس تفادة من
التعويض عن فقدان الشغل ابلنس بة مجليع املس تحقني.
 جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية.عقدت اللجنة يوم أمس االإثنني  91يناير  2192اجامتعا خصص ملواصةل دراسة مرشوع قانون رمق
 923.92يتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين ،ومرشوع قانون رمق 91.90
القايض بتغيري وتمتمي القانون رمق  09.12املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي للرأسامل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق
 9.11.91بتارخي  92من حمرم  90( 9023فرباير .)2111
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 جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل.عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس االإثنني  91يناير  2192خصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص
التالية:
 مرشوع قانون رمق  02.90يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الضامن الاجامتعي املوقعة بربوكس يل يف 91
فرباير  2190بني اململكة املغربية و مملكة بلجياك .
 مرشوع قانون رمق  29.90يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة مبراكش يف 23ديسمرب  2191بني
حكومة ململكة املغربية وحكومة دوةل قطر بشأن جتنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب فامي يتعلق ابلرضائب
عىل ادلخل.
 مرشوع قانون رمق  21.90يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تنظمي نقل البضائع عرب الطرق الربية بني ادلول
العربية ،املعمتدة ابلقاهرة يف  91من شوال 2(9011سبمترب .)2192
 مرشوع قانون رمق  10.90يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بباماكو يف  21فرباير  2190بني
اململكة ملغربية ومجهورية مايل لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.
 مرشوع قانون رمق  12.90يوافق مبوجبه عىل اتفاقية النقل اجلوي املوقعة ابلرابط يف  99مارس
 2190بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل قطر.
 مرشوع قانون رمق  01.91يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بباماكو يف  21فرباير  2190بني يف 21
فرباير  2190بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايل بشأن تشجيع و حامية الاستامثرات.
 مرشوع قانون رمق  11.90يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بربوكس يل يف فاحت أبريل  2190بني
حكومة اململكة املغربية وجملس أورواب خبصوص مكتب جملس أورواب ابملغرب ووضعيته القانونية.
 مرشوع قانون رمق  10.90يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن التعاون العسكري املوقعة ابلرابط يف 2
ماي  2111بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل االإمارات العربية املتحدة.
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برانمج أشغال اللجـان ادلائـمـة
جلنة العدل والترشيع وحقوق االإنسان :
 امخليس  2فرباير ( 2192قاعة عاكشة) عىل الساعة الثالثة بعد الزوال: البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  913.92بتغيري وتمتمي القانون رمق
 00.11الصادر بتارخي  22من رجب  11( 9021أكتوبر  )2112املمتم لظهري  11رمضان
 92- 9119أغسطس  )9191مبثابة قانون الالزتامات والعقود.
جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية :
 الثالاثء  21يناير ( 2192قاعة عاكشة) عىل الساعة العارشة صباحا. التصويت عىل مواد مرشوع قانون رمق  990.91يتعلق بنظام املقاول اذلايت ،وعىل مرشوع
القانون برمته.
 دراسة مرشوع قانون رمق  11.91بتغيري وتمتمي القانون رمق  91.13املتعلق ابجملموعات ذات
النفع الاقتصادي.
 الربعاء  29يناير ( 2192قاعة عاكشة) عىل الساعة العارشة صباحا: دراسة مرشوع قانون رمق  12.90يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق 2.90.211
الصادر يف  2ذي القعدة ( 9012فاحت سبمترب  )2190بتمتمي القانون رمق  192.39احملددة
مبوجبه السن اليت جيب أن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأعوان ادلوةل والبدلايت
واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية ،والقانون رمق  12.11احملددة
مبوجبه السن اليت حيال اإىل التقاعد عند بلوغ املس تخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي
ملنح رواتب التقاعد.
 دراسة مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  20.12املتعلق ابإحداث نظام املعاشات
لفائدة أعضاء جملس النواب واذلي مت تطبيق أحاكمه عىل أعضاء جملس املستشارين
مبوجب القانون رمق  21.11كام مت تغيريه مبقتىض القانون رمق .12.10
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العالقات اخلارجية
الربملان املغريب يس تضيف أعامل املنتدى الربملاين املغريب االإس باين الثالث
احتضن الربملان املغريب خالل الفرتة املمتدة من  91اإىل  92يناير  2192أعامل املنتدى الربملاين املغريب
االإس باين الثالث مبشاركة وفد اس باين رفيع املس توى قاده رئيسا جملس الش يوخ ،بيو غارس يا ماركزي-اسكوديرو،
وجملس النواب ،خيسوس بوسادا مورينو ،وثالثني انئبا وبرملانيا ،اإىل جانب عدد من املسؤولني مبجليس الربملان.
وقد متحورت أشغال هذا اللقاء حول عدد من القضااي اليت حتظى ابهامتم البدلين مثل "الس ياس ية
والمن" ،و"التعاون الاقتصادي" و"التنقل والهجرة" ،كام انقش املشاركون فيه ،أيضا ،دور الربملان يف احلوار الثقايف
بني البدلين.
وقام الوفد االإس باين ،يف اإطار هذا املنتدى ،بزايرة لعدد من املرافق مبدينيت طنجة وتطوان.
وتوجت أشغال هذا املنتدى ابلبيان اخلتايم التايل:
"اإن برملان اململكة املغربية مبجلس يه ،جملس النواب وجملس املستشارين ،والكورتيس الاس باين
مبجلس يه ،جملس النواب والسينادو ،اجملمتعني يف ادلورة الثالثة للمنتدى الربملاين املغريب الاس باين يف الرابط  -عامصة
اململكة املغربية بتارخي  90يناير : 2192
 اعتبارا للمهية اخلاصة اليت أصبحت للمنتدى الربملاين مكلتقى منوذيج لعالقة برملانية ثنائية هتتديمبرجعية حضارية اترخيية معيقة ،وتمتثل خمتلف أوجه اجلوار اجلغرايف والتارخيي واجليواسرتاتيجي وتؤسس للمس تقبل.
وانطالقا من القناعة املشرتكة برضورة مواصةل نشاطه املنتظم كفضاء للتاليق واحلوار واالإنصات املتبادل يف لك
الظروف ،وحول مجموع القضااي والانشغاالت الثنائية.
 واس تحضار ًا خلالصات احلوار الرفيع املس توى بني برملاين البدلين حول احملاور املدرجة يف جدول أعاملادلورة الثالثة للمنتدى فاإننا نؤكد ما ييل :
 - 9اس تحضاران املشفوع ابالحرتام والامتنان للعالقات الخوية العالية اليت تربط بني العاهلني الكرميني،
صاحب اجلالةل املكل محمد السادس وصاحب اجلالةل املكل فيليب السادس ،مكنبع حلسن اجلوار وضامن للتعاون
املمثر والتفامه املس متر والتشاور ادلامئ لكام تعلق المر ابحلفاظ عىل مصاحل بدلينا.
 - 2استامثر العمق التارخيي لبدلينا ،والعالقات املتينة بني شعبينا وبدلينا السترشاف أآفاق املس تقبل
وحتصني املكتس بات والتعاون املمثر جملاهبة التحدايت املشرتكة.
 - 1اإدراكنا املتواصل ملاكنة بدلينا يف الفضاء الورومتوسطي ،وملا يقتسامنه من قمي اإنسانية حيوية وتصور
مفتوح للموقع اجليواسرتاتيجي اذلي يامتس فيه البدلان الصديقان ،ويتبادالن املصاحل املادية والرمزية ولك عوامل
اجلذب والرواج والعبور وادلينامية .والاستامثر والتأآزر والتشاور يف مجيع القضااي املشرتكة خدمة لصاحل بدلينا.
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 – 0متسكنا بروح وخالصات وتوصيات املنتدى الربملاين املغريب الاس باين يف دورته الوىل يف الرابط
بتارخي  2ش تنرب  ،2192ودورته الثانية املنعقدة يف مدريد بتارخي  20-21ش تنرب .2191
 – 2تمثيننا وارتياحنا الصادق لسريورة العالقات الاقتصادية والتجارية بني املغرب واس بانيا ،ومنوها
املضطرد ،وحتسن معامالهتا وأرقاهما ،وحيوية وتنوع نشاطها.
 – 1حرصنا الكيد ،يف املغرب وإاس بانيا ،عىل مواصةل اجلهود ومضاعفهتا مبا تقتضيه املرحةل الراهنة من
متطلبات احلرص واحلذر والتنس يق والتعاون القوي عىل مس توى التعاون المين ،خصوصا يف ظل ما تشهده املنطقة
املتوسطية وبدلان الساحل والصحراء من تسارع يف وترية الظواهر المنية املقلقة والحداث واملس تجدات املتصاعدة
اخلطرية من اإرهاب وتطرف وجرمية منظمة وهتريب البرش وهتريب ورواج السلحة واخملدرات ،ويف هذا االإطار نعرب
عن تنديدان الشديد ابالإرهاب يف لك جتلياته ،واس تعدادان املتواصل لالخنراط يف لك املبادرات الهادفة اإىل حماربة
االإرهاب والتطرف مبختلف أشاكهل.
 -3تأكيدان عىل القمية النوعية للتعاون الثقايف والرتبوي الاس باين املغريب القامئ عىل سنن حضارية حية
وتوازن خالق.
 – 1اعزتازان الراخس ابلرتامك احلضاري والاجامتعي للجالية الاس بانية يف املغرب واجلالية املغربية يف اإس بانيا،
يف صور من الهجرة املنظمة املنتجة للقمي والتعبريات الثقافية الرثية ،واليت تمن عن كرم الضيافة والاس تضافة والصداقة
يف بناء جديد ذلاكرتنا املشرتكة ،والتبادل الرمزي لشعبينا ،وإاثراء املعىن االإنساين ل إالقامة عىل الرض واقتسام الفق
احلر للحياة.
 – 1رصدان االإجيايب ملسار البناء ادلميوقراطي وتعزيز الاصالحات اليت تنحو منحى التحديث وادلمقرطة
والانفتاح يف اململكة املغربية.
استنادا اإذن اإىل هذه الاعتبارات ،وبناء عىل مجمل العروض واملناقشات اجلادة اليت مزيت ادلورة الثالثة
للمنتدى الربملاين املغريب الاس باين ،فاإننا نعلن عن الارتياح املشرتك للمناخ الخوي املمثر اذلي مزي أشغالنا وحواران
وتطابق وهجات نظران حول جمال التعاون الاقتصادي ،والمين ومتطلباته يف ظل التحدايت املشرتكة ،والاهامتم
املواكب لظاهرة الهجرة والتنقالت اخملتلفة بني بدلينا ،فضال عن تنايم الاحساس دلى أعضاء هذا املنتدى ابدلور
احليوي للمؤسسة الربملانية يف حواران وتعاوننا وتقريب التوهجات والفاكر فامي بيننا.
 ندعو اإىل مواصةل العمل عىل تعزيز وتنويع وتوس يع س بل التعاون الس يايس وادلبلومايس والاقتصاديوالاجامتعي والمين والثقايف والرتبوي بني البدلين ،وذكل بوعي اسرتاتيجي راخس الجمال فيه لي ظروف طارئة أو
حساابت اتكتيكية.
 - 91نعترب أن املصري املغريب الاس باين واحد ،صنعته اجلغرافيا ،وصاغت مالحمه جتربتنا التارخيية،
وتتحمك فيه انامتءاتنا اإىل الفضاء املتوسطي ،اإىل روح العرص ،وإاىل القمي وادلفاع عن املبادئ الكونية والانسانية ويف
السمل والاس تقرار والمن والرفاه املشرتك.
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 - 99ندعو اإىل املزيد من التفاعل بني مكوانت اجملمتع املدين يف بدلينا ،واحلوار بني الفاعلني يف حقول
الس ياسة والاقتصاد والثقافة والآداب والفنون والرايضة واجملمتع ،واحلرص عىل تبادل اخلربات والكفاايت يف مجيع
امليادين.
 - 92نؤكد عىل أن ماساد حواران يف هذا املنتدى ،منذ دورته الوىل وحىت الآن ،من تفامه ورصاحة
الميكنه اإال أن يعزز إارادتنا يف تنس يق اجلهود واملواقف بني الربملانني الاس باين واملغريب يف خمتلف املنتدايت اجلهوية
وادلولية ،وذكل خدمة لقضاايان املشرتكة وإاسهاما منا يف اس تتباب السمل والمن والاس تقرار يف العامل.
 13وختام ًا ،نعهد جمدد ًا اإىل هيأة الكتاب العامني للربملانني الاس باين واملغريب مبتابعة العمل عىل تنفيذتوصيات هذا املنتدى أآملني أن يتجدد لقاؤان يف ادلورة املقبةل يف اإس بانيا حول أفاكر وأآفاق ختدم شعبينا واملصاحل
العليا لبدلينا الصديقني.
وحرر يف الرابط ،بتارخي  90يناير 2192
يف نسختني أصليتني ابالإس بانية والعربية".
واكن ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا رئيس جملس املستشارين قد ألقى لكمة يف افتتاح أشغال هذا
املنتدى ،يف ما ييل نصها الاكمل:

"بسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.
الس يد راش يد الطاليب العلمي ،رئيس جملس النواب احملرتم،
الس يد خيسوس بوسادا مورينو ،رئيس جملس النواب ا إالس باين احملرتم،
الس يد بيو غارس يا اإسكوديرو ،رئيس جملس الش يوخ ا إالس باين احملرتم،
الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني.
احلضور الكرمي.
يسعدين ،يف البداية ،أن أرحب بمك يف املنتدى الربملاين املغريب ـ االإس باين يف دورته الثالثة اذلي
ش يدانه معا ،كفضاء دوري مشرتك ،للحوار والتواصل حول القضااي والانشغاالت ذات ا إالهتــامتم املشرتك ،بغاية
تقوية أوارص التنس يق والتعاون والرشاكة بني بدلينا وشعبينا الصديقني.
لقد مثل ا إالس تقبال اذلي خص به صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،صاحب اجلالةل املكل
فيلييب السادس ابلرابط بتارخي  90يوليوز  ،2190رساةل قوية يف مسار متتــــني وحتصني العالقات التارخيية املمتزية بني
اململكتني .وقد أعطى هذا ا إالس تقبال ،دفعة قوية لعالقات التعاون االإقتصـادي والتجاري والس يايس وادليبلومايس
والمين بني بدلينا ،وأكد حصة اختياران لعقد هذه املنتدايت كآلية للحوار والتشاور يف أمه القضااي الكربى املشرتكة.
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حرضات السادة والس يدات،
لقد مجعت بيننا الثقافة بلك أشاكلها والفكر بلك تنوعاته ،واشرتكنا يف فنون املعامر وأحالم الشعراء
ودعوات التسامح وفتوحات العلامء والفالسفة ،وميكن أن نأيت بأمثةل أخرى نسجهتا عبقرية أجدادان اكقتصاد املاء
واس تعامهل والزراعة والري واملوس يقى.
اإننا ننمتي اإىل أفق ثقايف متالحق أبدعه رجال ونساء ،من أمثال الشاعر املؤرخ الفيلسوف لسان ادلين بن
اخلطيب ،اذلي قىض حياته بني فاس وغرانطة ،وميغيل دي ثريابنتس ،ووالدة بنت املس تكفي ،ولويب دي فيغا،
وأبو احلسن الششرتي ،واكرس يا لوراك ،وأخريا وليس أآخرا ،املتصوف والشاعر الكوين يف زمانه حميي ادلين ابن
عريب ،اذلي يعترب حبق يف مقدمة كوكبة الدابء املبدعني ذوي النفس الكوين ادلاعي اإىل التعايش بني مجيع البرش عىل
اختالف أدايهنم وأجناسهم ولغاهتم ،أآخرين وأخرايت يضيق اجملال عن تعدادمه.
اإننا مجيعا ،أنمت وحنن ،مغمورون ابإرث هؤالء ،مطوقون بأمانة احلفاظ عليه ،ومن واجبنا أن نزود به
أجيال اليوم والغد ،لنسج عالقات أخوية متجددة ،تقوي امياهنم مبصريان املشرتك ،وبرضورة التعاون الرصحي وا إالرادي
لرفع التحدايت املشرتكة ،وتقي من أي نزوع اإىل التطرف لهنا تقوي الشعور ابملصري املشرتك وتقوي الثقة يف النفس
ويف الآخر.
وأما اللغة اليت يه طريقة تعبريان عن الوجود والتفاعل معه ،فهيي الخرى متداخةل بال حدود بيننا يف
جماالت خمتلفة ،تبدأ من فضاءات اجلغرافيا ،مرورا ابملألك وامللبس واملسكن ،وأنواع املهن ،وانهتاء بأسامء املدن،
وأآالف عبارات لغتينا ،ويه بصمة ال تمنحي لهنا نتاج تالقـح ثقايف ومشرتك حضاري طبعته أزمان خلت ،وتوارثته
أجيال وأجيال سادت مث ابدت ،ونقشه التداول اليويم يف مجيع منايح احلياة وأعامل القرب.
س يدايت ساديت،
لقد تالحقت دايانتنا املس يحية والهيودية واالإسالمية قروان مديدة .وسامه تعايشها يف خلق ثقافة مفعمة
ابحلياة يف لك من غرانطة وقرطبة ورسقسطة وإاشبيليا وفاس والرابط وحارضات أخرى .وليس صدفة ،أن يعارص
فيلسوف هيودي من قامة ابن مميون ،فيلسوفا مسلام من قامة ابن رشد ،وأن يتالقيا يف املقاربة املنفتحة املتساحمة
ملعاجلة أس ئةل ادلين والوجود عامة ،وأس ئةل الس ياسة واجملمتع خاصة.
وفن اخلطا ،وفقه اللغة،
البرصايت ،وعمل البالغة ،ا
وقد اكن عمل الفكل أآنئذ ،وعمل التنجمي ،وعمل الهندسة ،و ا
الطب ،والفلسفة ،عبارة عن ثروة مشرتكة بني الداين الثالثة ،مما ال زال مؤثرا يف خمتلف هذه العلوم
وعمل الالكم ،و ا
يف العامل حىت أايمنا هذه.
اإن لك هذا الرصيد الثقايف واحلضاري املشرتك ،مدعو أن يلعب دوره يف جتويد العالقات املغربية ـ
الاس بانية ويدمع لك هجودان احلثيثة والصادقة جملاهبة حتدايت اليوم والغد اخملتلفة وعىل رأسها التطرف ادليين واالإرهاب
واجلرمية العابرة للقرارات ،وتقوية اقتصادايتنا وخلق فضاء للرفاه املشرتك لجيال اليوم واملس تقبل.

18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 1235507350 :

/

الفاكس 1235557031 :

النشرة الداخلية

مجلس المستشارين

والواقع أن هذا املشرتك ،شلك بيننا قاعدة صلبة لرفع التحدايت املشرتكة وكرس كوابـــح التعاون
والتأآزر والتنس يق ،وهو ما أثبتته جودة عالقات تعاوننا يف الوقت احلارض ،وخصوصا عىل الصعيد المين ،واذلي
يسعدين أن أنوه ابملس توى اذلي وصل اإليه يف وقت تتناىم فيه الهتديدات االإرهابية بصفة خميفة.

حرضات السادة والس يدات،
اإن ما ذكرت به من عنارص العمق الثقايف املشرتك ،جيب أن يدفعنا معا اإىل اعامتد البعاد الروحية
واالإنسانية والثقافية من أجل اإعادة قراءة املشرتك بروح من التسامح والقبول املتبادل ما أمكن لتحصني املكتس بات
وبناء غد أفضل لجيال املس تقبل.
غري أن جودة العالقات االإقتصادية ومس توى التعاون يف عدة ميادين ال يغنينا عن احلاجة اإىل خلق
دينامية جديدة ،متكننا من اإعادة النظر معا يف بعض الصور المنطية اليت تشلكت يف بعض احلقب الزمنية ،وتشجيع
التبادل الثقايف بلك أشاكهل ،وذكل من أجل اسرتجاع زمخ لك هذا التارخي وجعهل أداة فعاةل يف مواهجة جيل جديد
من التحدايت اخملتلفة املطروحة اليوم عىل لك البدلان يف لك أرجاء املعمور.
ويف اخلتام ،ال خيامرين أدىن شك أن أشغالنا ستتلكل ابلنجاح يف هذه ادلورة الثالثة ،وأن اخلالصات
املنبثقة عهنا ستسامه يف تعزيز وتطوير عالقاتنا الثنائية املمتمزية ،وحضوران املشرتك يف لك امللتقيات واحملافل ادلولية.
وشكرا عىل حسن اإصغائمك".
اس تقبال سفري مجهورية اكزاخس تان دلى اململكة املغربية املقمي ابلقاهرة :
اس تقبل ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا ،رئيس جملس املستشارين ،الس يد برييك ايرين ،سفري مجهورية
اكزاخس تان دلى اململكة املغربية املقمي ابلقاهرة ،يوم الربعاء  90يناير  2192مبقر اجمللس.وخالل هذا ا إالس تقبال،
تناول اجلانبان مس توى العالقات املمتزية اليت جتمع اململكة املغربية جبمهورية اكزاخس تان ،وأمهية البعد الربملاين يف تعزيز
وتطوير وتنويع هذه العالقات لتشمل خمتلف اجملاالت خدمة للمصاحل املس تقبلية املشرتكة بني البدلين والشعبني
الشقيقني.
وجسل اجلانبان ابرتياح النجاح الكبري اذلي حققته الزايرة ،اليت قام هبا معايل ادلكتور قامس جومارت
توقايف ،رئيس جملس الش يوخ لربملان مجهورية اكزاخس تان ،اإىل اململكة املغربية خالل نونرب  ،2190وأثرها االإجيايب
عىل مس توى العالقات الثنائية للبدلين.
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أنشطة الفرق

 فرق املعارضة تنظم لقاء دراس يا حول موضوع " أية أآفاق لتنظمي همنة احملاسب املعمتد ابملغرب يف ظل مرشوعقانون رمق  923.92يتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد"
نظمت فرق املعارضة مبجلس املستشارين يوم الثالاثء  91يناير  2192لقاء دراس يا حول موضوع " أية
أآفاق لتنظمي همنة احملاسب املعمتد ابملغرب يف ظل مرشوع قانون رمق  923.92يتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد"
مبشاركة خرباء وهمنيني وممثل عن وزارة الاقتصاد واملالية.
وتوزعت أشغال هذا اللقاء عىل احملاور التالية :
 أية همنة حماسبية حرة ملواكبة تطور املقاوةل املغربية.
 همنة احملاسب واقع وأآفاق.
 تنظمي همنة احملاسب املعمتد ابملغرب مع احلقوق املكتس بة.

20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 1235507350 :

/

الفاكس 1235557031 :

