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 38/2017رقم    اجتماع 

 2017أكتوبر    30ليوم االثنين  

�رئاسة رئ�س جملس  اج��ه أ�س�بوعي   2017 ٔ�كتو�ر 30 االثننيیوم  املس�شار�ن جملس مك�ب عقد

 :  ، وحضور أ�عضاء السادةالس�ید عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار�ن 

 

          لرئ�س؛ أ�ول اخللیفة:        عبد الصمد ق�وح�  

 لرئ�س؛ الثاين اخللیفة   :   احللوطي �اله عبد�  

 اخللیفة الثالث �لرئ�س؛  :    محید �وسكوس  

 لرئ�س؛ الرابع اخللیفة  :  سالمة القادر عبد�  

 اخللیفة اخلامس �لرئ�س؛  :    �ئ� م�ة التازي  

 حماسب ا�لس؛  :    العريب احملريش 

 ا�لس؛ حماسب   :     املنیاري رش�ید  

 ٔمني ا�لس؛        :        ٔ�محد خلریف�  

 ٔمني ا�لس       :         ٔ�محد تو�زي�.  

 
  :لك من السادة احلضور عن اعتذر ف�
  

 حماسب ا�لس؛        :    بلفق�ه عبد الوهاب  

 ٔمني ا�لس        :        محمد �دال�.  
  

      
  

 

 

 

  اجتماعات وقرارات المكتب
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  ج�ع القرارات الصادرة عن �

 شؤون تنظميیة:  

  طليب فریق التجمع �ملوافقة �ىل   1/38/2017 رمققرار

الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �متدید ٔ��ل وضع الوطين لٔ�حرار ومجمو�ة 

 .املقرت�ات �ىل مسودة مرشوع النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن ملدة ٔ�س�بوع وا�د

  ملوافقة �ىل انضامم عضو املك�ب امللكف �شؤون السادة املس�شار�ن  2/38/2017قرار رمق�

 .اىل ا�لجنة املن��قة عن املك�ب �لنظر يف ملف املعاشات

  مبوافاة �ٔعضاء املك�ب �لعرض ا�ي قدمه �ٔطر الصندوق الوطين �لتقا�د  3/38/2017قرار

 .والت�ٔمني، �ىل �ٔن خيصص اج�ع الحق �لتداول يف �الصات وتوصیات ا�لجینة املن��قة عن املك�ب يف املوضوع

  بتضمني �دول �ٔعامل اج�ع املك�ب املق�ل النقط التالیة 4/38/2017قرار رمق: 

  معل املك�ب من ا�ل اس��ر النتاجئ إالجيابیة اليت اس�تطاع ا�لس حتق�قها �ىل مس�توى خطة

  ؛ويف ٕاطار �رملان ٔ�مر�اك الوسطى إالحتاد الربملاين ا�ويل

 ؛ود أ�ج�بیةمعایري تعیني موظفي ا�لس املرافقني �لوف 

  تقر�ر السادة احملاس�بني الشهري.  

  ا�س�توریة�القة ا�لس  مع املؤسسات: 

   توج�ه طلب �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ  �ملوافقة �ىل 5/38/2017 رمققرار

 .املندجمة �لش�باب إالسرتاتیجیةٔ��ذ رٔ�یه يف موضوع 

  اتفاق�ة التعاون اليت س�یرب�ا جملس املس�شار�ن �ملوافقة املبدئیة �ىل  6/38/2017قرار رمق

 .و�ج�عي والب�يئمع ا�لس �ق�صادي 

 ال�رشیع :  

   املودع من �ن الس�ید رئ�س  16/47ٕ��ا� مرشوع قانون رمق  7/38/2017 رمققرار

احلكومة �ىل جملس املس�شار�ن �ىل جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� قصد 

ٕالتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي املوقعة  بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض ویتعلق أ�مر �. دراس�ته

یونیو  24و 1996س�مترب  30، كام متت مراجعهتا وتوق�عها يف 1972فربا�ر  14املنخفضة، املوقعة �لر�ط يف 

 1972نومفرب  3مبراجعة التوافق إالداري بتارخي املتعلق  2016یونیو  4و�ىل امللحق املوقع �لر�ط يف  2002

بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة، كام متت  �ج�عي�ش�ٔن �یف�ة تطبیق االتفاق�ة العامة �لضامن 

 . 2002 یونیو 24و 2000یونیو  22و 1996س�مترب  30مراجعته �لتوافقات إالداریة املوقعة �لر�ط يف 
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  رجمة ٔ�ربع مقرت�ات �ملوافقة �ىل  8/38/2017 رمققرار�

قوانني، واليت �ربت احلكومة عن اس�تعدادها ملناقش�هتا، �الل �لسة معوم�ة 

 .الشهر املق�ل

  طلب مجمو�ة من الفرق وا�مو�ات الربملانیة ��لس لتنظمي �ملوافقة �ىل  9/38/2017 رمققرار

 .علق مب�اربة العنف ضد ال�ساءاملت 03/13یوم درايس حول مرشوع قانون رمق 

  

 أ�س�ئ� الشفهیة :  

   �31دول ٔ�عامل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة لیوم الثال�ء  �ملوافقة �ىل  10/38/2017قرار رمق 

 .اليت سرئ�سها اخللیفة الثالث �لرئ�س الس�ید محید �وسكوس والس�ید ٔ�محد خلریف ٔ�مني �ل�لسة 2017ٔ�كتو�ر 

  لكیف الس�ید عبد القادر سالمة  �رئاسة �لسة أ�س�ئ� �ملوافقة �ىل   11/38/2017 رمققرار�

 .والس�ید ٔ�محد تو�زي ٔ�مني لهذه اجللسة 2017نونرب  7الشفهیة لیوم الثال�ء 

  

 لشهریة املتعلقة �لس�یاسة العامةأ�س�ئ� ا:  

   مجموع احملاور املقرت�ة من �ن الفریق �شرتايك والفریق  ٕ��ا�  12/38/2017 رمققرار

ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي وفریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 

بد إال� ومجمو�ة العمل التقديم �ل�لسة الشهریة املتعلقة �لس�یاسة العامة �ىل اخللیفة الثاين �لرئ�س الس�ید ع 

  .احللوطي قصد جتمیعها واقرتاح مواضیع �ر�ی��ة ٕالدرا�ا مضن اجللسة املق��

 العالقات اخلارج�ة والتعاون :  

  حضور الورشة الوطنیة �مع البعد �ق�صادي يف جمال  �ملوافقة �ىل 13/38/2017 رمققرار

 .ملت�دة ٕ�فریق�ا�متركز �ملغرب واملنظمة من ق�ل هیئة املدن واحلكومات احمللیة ا

   من طرف  �ملوافقة  �ىل اس�تق�ال الس�یدة وز�رة �ارج�ة السورینام  14/38/2017 رمققرار

نونرب  3و  2الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن وذ� �الل ز�رة العمل اليت س�تقوم هبا �لمملكة املغربیة یويم 

2017. 

  حلو املربوح يف اج�ع مك�ب امجلعیة مشاركة املس�شار  �ملوافقة �ىل  15/38/2017 رمققرار

 .2017نونرب  15مالطا یوم - اليت س�تعقد بفالیتا الربملانیة حلوض البحر أ�بیض املتوسط
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  بتلكیف اخللیفة أ�ول �لرئ�س  16/38/2017 رمققرار

�ئب رئ�س امجلعیة الربملانیة �لبحر الس�ید عبد الصمد ق�وح �لت�س�یق مع 

من ا�ل انتاب عضو عن شعبة جملس املس�شار�ن يف هذه امجلعیة قصد  أ�بیض املتوسط الس�ید حلو املربوح

 .املتعلقة �لهجرة  2017نونرب  17و    16مالطا یويم –املشاركة يف الندوة اليت س�تحتضهنا فالیتا 

  وكذا �ىل مسامهة  رشوع مزيانیة إالحتاد الربملاين إالفریقيم  �ملوافقة �ىل  17/38/2017 رمققرار

 .2018جملس املس�شار�ن يف مزيانیة هذا إالحتاد �رمس س�نة 

  

 شؤون اداریة:  

  بدراسة ملمتس اخللیفة الثالث �لرئ�س الس�ید محید �وسكوس بتلكیف  18/38/2017قرار رمق

وعرض نتاجئ هذه ا�راسة �ىل ٔ�نظار املك�ب  ا�صصة �لجمعیةمجعیة أ�عامل إالج�عیة �لرفع من املن�ة الس�نویة 

 .الختاذ  القرار ا�هنايئ

  داد تقر�ر  بتلكیف اخللیفة الثالث �لرئ�س الس�ید محید �وسكوس 19/38/2017قرار رمق��

حق مفصل حول وضعیة املوظفني امللكفني �لربتو�ول �لس املس�شار�ن لعرضه �ىل �ٔنظار املك�ب يف اج�ع ال

 .قصد اختاذ القرار ا�هنايئ

 

 خمتلفات :  
  

  ملوافقة �ىل مرشوع و�ٔرضیة �ر�مج امللتقى الربملاين الثاين �لجهات  20/38/2017 رمققرار� 

مع �لكیف لك من السادة اخللیفة أ�ول �لرئ�س عبد الصمد ق�وح واخللیفة الثاين �لرئ�س عبد إال� احللوطي 

واخللیفة الثالث �لرئ�س الس�ید محید �وسكوس والس�ید �ٔمحد تو�زي �لتناوب �ىل �رؤس �لسات هذا امللتقى 

 .ف�تاح�ة و اخلتام�ة �لملتقىجبانب الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن ا�ي س��وىل رئاسة اجللسة �

  اجلامعة املغربیة �لشعر �س�تضافة الوفد الرمسي طلب  �ملوافقة �ىل  21/38/2017 رمققرار

الثقاف�ة والشعر إال�ساين یوم  ��بلوماس�یة�لشعراء وأ�د�ء املشاركني يف ا�ورة اخلامسة �لمهر�ان ا�ويل 

 .با�ا�ىل السا�ة العارشة ص   2017نونرب  24امجلعة 
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  قضا� لٕالطالع

  
  

 شؤون تنظميیة:  

  ا�راسة املقدمة من طرف الصندوق الوطين �لتقا�د
 .والت�ٔمني حول إالشاكالت املتعلقة مبراجعة نظام املعاشات لفائدة السادة املس�شار�ن

  2017ٔ�كتو�ر  23الربملان املنعقدة یوم �الصات اج�ع جلنة الت�س�یق بني جمليس 

  ٔ�س�بوع املنرصمیاب �الل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة لحصی� احلضور والغ. 
  
 ال�رشیع: 

 بتوصل جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة ٕاخ�ار:  

 ؛�2018لس�نة املالیة  68.17مرشوع قانون املالیة رمق  .1

االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع مبوسكو يف یوافق مبوج�ه �ىل  41.16مرشوع قانون رمق  .2

 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة؛ 2016مارس  15

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق يف جمال النقل البحري، املوقع �لر�ط يف  16.17مرشوع قانون رمق   .3

 الیو�نیة؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة  2016س�مترب  8

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق امل�شئ �لمركز ا�ويل لتطبیق احلد من  42.17مرشوع قانون رمق   .4

 ؛2015د�سمرب  10، املوقع ببار�س يف )ٕاسريید(�نبعا�ت النامجة عن ٕازا� الغا�ت وتدهورها 

املتباد� يف ا�ال یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول املسا�دة إالداریة  80.16مرشوع قانون رمق   .5

 بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة؛ 2016یولیو  14امجلريك، املوقع بربو�س�یل يف 

متویل املشاریع  – 50یوافق مبوج�ه �ىل النظام أ�سايس ٔ�فریق�ا  44.17مرشوع قانون رمق   .6

 ؛2015یولیو  �29منیة املشاریع، املوقع ��ار البیضاء يف  - 50ؤ�فریق�ا 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف م�دان البحث العلمي  18.17مرشوع قانون رمق   .7

 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الیو�نیة؛ 2016س�مترب  8والتك�ولو�، املوقع �لر�ط يف 

املوقع یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من ا�ا�يل،  31.17مرشوع قانون رمق   .8

 بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة؛ 2015ٔ��ریل  20بلش�بونة يف 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان �سلمي ا�رمني، املوقعة  28.16مرشوع قانون رمق   .9

 بني اململكة املغربیة وروس�یا �حتادیة؛ 2016مارس  15مبوسكو يف 
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یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه  46.16مرشوع قانون رمق   .10

�لتعاون يف جماالت النفط والغاز والكهر�ء والطاقة املت�ددة وكفاءة اس�ت�دام 

بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء  2016ٔ��ریل  5الطاقة، املوقعة ��و�ة يف 

 املغربیة ووزارة الطاقة والصنا�ة يف دو� قطر؛والب��ة يف اململكة 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القانوين والقضايئ املوقعة ��و�ة  43.16مرشوع قانون رمق   .11

 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو� قطر؛ 2016ٔ��ریل  5يف 

ٔ�فریق�ا ( 50ملغربیة ؤ�فریق�ا یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق بني اململكة ا 45.17مرشوع قانون رمق   .12

فوق �راب اململكة  �50ش�ٔن ٕا�شاء املقر �ج�عي ٔ�فریق�ا ) �منیة املشاریع – 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  -50

 ؛2015یولیو  29املغربیة، املوقع ��ار البیضاء يف 

ة �ملصربات املتعلق ٕ�ثبات مدة الصالح� 17.88ب�سخ القانون رمق  52.17مرشوع قانون رمق   .13

 .وش�به املصربات واملرشو�ت املعلبة ا�صصة الس�هتالك إال�سان ٔ�و احلیوا�ت

 

 ال ا�ل�ان ا�امئةغٔ�ش:  

  اج��ات ا�ل�ان ا�امئة�ر�مج.  

  

 العالقات اخلارج�ة والرشاكة والتعاون:  

  اخلارج�ة فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لعقد �لسة معوم�ة طارئة ملناقشة ترصحيات وز�ر طلب

  .اجلزا�ري

  الفریق �س�تقاليل لعقد اج�ع �لجنة اخلارج�ة �ىل ٕا�ر ترصحيات وز�ر اخلارج�ة اجلزا�ريطلب 

   نت�اب الس�ید ٕاخ�ار�Tony RAFUL  23مرحش كت� الوسط رئ�سا لربملان ٔ�مر�اك الوسطى یوم 

 . 2017ٔ�كتو�ر 

 من البنك ا�ويل ��زتام املد�رة الرئ�س�یة امللكفة �حلاكمة �لبنك ا�ويل تقدمي النتاجئ الرئ�س�یة  ٕاخ�ار

�لربملان املغريب حبضور الربملانیني   2017نونرب  13یوم االثنني   �2017لتقر�ر ا�وري حول التمنیة �لعامل 

 .وممثيل ا�متع املدين ووسائل إال�الم

 فریق الصحراء (ؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل ب�ٔسامء النواب الربملانیني ٔ�عضاء من وزارة الش ٕاخ�ار

 .2017ٔ�كتو�ر  27ن یوم ا��ن یعزتمون ز�رة أ�قالمي اجلنوبیة ابتداء م) الغربیة
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  جوابیة من رئ�س امجلعیة الوطنیة �لس�نغال حول دعوة  رسا�

الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن لالج�ع الت�ٔس�يس �لمنتدى 

 .الربملاين �ول ٕافریق�ا ؤ�مر�اك الالت��ة

  فریق أ�صا� و املعارصة �لمس�شارة جناة مكري �لمشاركة يف القمة العاملیة �ل�ساء الس�یاس�یات انتداب

 .2017نونرب  30و 28ما بني  الرائدات �ر�ك�اف�ك

  الربملان املغريب لالج�ع الثاين �لش�بكة الربملانیة فرع الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا حول البنك اح�ضان

 .ا�ويل وصندوق النقد ا�ويل

  املس�شار الس�ید عبد العايل �ايم ا��ن عن حضور ٔ�شغال �ج�ع الربملاين إالفریقي ال�شاوري اعتذار

 . 2017ٔ�كتو�ر  27عة یوم امجل

  لجنة العربیة ا�امئة حلقوق إال�سان 42وتوصیات ا�ورة تقر�ر�. 

  21و  20یويم �لجنة التنف�ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي اليت انعقدت �لر�ط  70اج��ات ا�ورة حمرض 

 . 2017یولیوز

  2018املزيانیة العامة لالحتاد الربملاين إالفریقي �رمس س�نة مرشوع .  
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   العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة. 

  

 103.13رمق دراسة مرشوع قانون  �ال� واصلت  2017ٔ�كتو�ر  31عقدت ا�لجنة اج��ا یوم الثال�ء 

  .یتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء

 .وقد ٔ�هنت ا�لجنة املناقشة العامة لهذا املرشوع

  

 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية   

  

  :مشاریع القوانني التالیة مت �ال� تقدمي 2017ٔ�كتو�ر  31الثال�ء  عقدت ا�لجنة اج��ا یوم 

  ؛ٕ��ادة تنظمي املدرسة احلس��ة لٔ�شغال العموم�ة 39.13مرشوع قانون رمق  

  ؛یقيض ٕ��داث مؤسسة أ�عامل �ج�عیة لٔ�شغال العموم�ة 84.13مرشوع قانون رمق  

  الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ةیتعلق ٕ��داث  103.14مرشوع قانون رمق. 
  

       الثقـافية واالجتماعيةلجنة التعليم والشؤون  
  

إالسرتاتیجیة " دراسة موضوع تضمن �دول ٔ�عام� 2017نونرب  1أ�ربعاء عقدت ا�لجنة اج��ا یوم 

 89.15حول مرشوع قانون رمق  وز�ر الش�باب والر�ضة�س��ع ٕاىل عرض الس�ید ، و"الوطنیة �لش�باب

  .یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي

یوم �د أ�ربعاء �ىل  �ج�ع ا�ي س��عقدومن املقرر ٔ�ن �رشع ا�لجنة يف م�اقشة هذا املرشوع يف 

 .السا�ة العارشة صبا�ا

  

  

  

  

  

  

  ...الدائمة  اللجان  أشغال

  526العدد    -النشرة الداخلية  مجلس المستشارين
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   العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة. 

  

   قـاعة عكاشه/  مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة 2017نونبر   7الثالثاء: 

  

  یتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم  86.15دراسة مرشوع قانون تنظمييي رمق
 .دس�توریة قانون

  

  لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية. 
  

   8القـاعة  / مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفوية 2017نونبر   07الثالثاء: 

  

  لتداول يف الطلب احملال �ىل ا�لجنة من طرف فریق أ�صا� واملعارصة والرايم ٕاىل ا
 .�ف�اللت -�شك�ل جلنة فرعیة لالس�تطالع حول مشلك املاء جبهة در�ة

   

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
  

   قـاعة عكاشه  على الساعة العاشرة صباحا 2017نونبر   8األربعاء:  

  یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب  89.15لرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق ا

 .والعمل امجلعوي
  

  

  

  

  

  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات

  مجلس المستشارين  527العدد    -النشرة الداخلية



 

�دیدة ملسار العالقات املغربیة ـ السورینام�ة يف ٕاطار التعاون ج�وب ـ ج�وب ا�ي �ر�اه صاحب اجلال� امل� 

  .ومبا ی��اسب مع طمو�ات وتطلعات الشعبني الصدیقني

ود�ا اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س ٕاىل ٕارساء الس�بل وا�ٓلیات الكف�� �س�تكشاف واس��ر الفرص 

املتا�ة لالرتقاء �لتعاون ٕاىل مس�توى رشاكة اق�صادیة منوذج�ة �لب��ن، خصوصا يف ظل املوقع �سرتاتیجي 

  .ساس�ی�ني حنو افریق�ا ؤ�ور� من �ة، وحنو ٔ�مر�اك اجلنوبیة والكرایيب من �ة �نیة

ويف هذا الس�یاق، ٔ��رز الس�ید احللوطي ٔ�مهیة تعز�ز التعاون الربملاين املؤسسايت، داعیا ٕاىل بلورة 

س�تني مشاریع معل مشرتكة من �الل تبادل الت�ارب واخلربات، و�ك�یف الت�س�یق وال�شاور بني املؤس 

  .ال�رشیعیتني يف خمتلف احملافل الربملانیة إالقلميیة وا�ولیة حول القضا� ذات �ه�م املشرتك

ويف لكمته �الل هذا ا�لقاء، اس�تعرض الس�ید ٔ�محد اخلریف خمتلف اخلطوات وا�لقاءات ال�شاوریة 

جتس�ید م�ادرة رئ�س جملس املس�شار�ن، الس�ید حكمي �ن شامش، الرام�ة ٕاىل ٕارساء 

م�تدى �رملاين ٔ�فریقي ٔ�مر�كو الت�ين، ٕاكطار �لعمل املشرتك، و�ٓلیة �لرتافع وٕاسامع صوت شعوب القارتني يف 
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 استقبال وزير خارجية سورينيام

ٔ�جرى اخللیفة الثاين لرئ�س جملس املس�شار�ن، 

الس�ید عبد إال� احللوطي، مرفوقا بعضوي مك�ب ا�لس 

الس�یدان رش�ید املنیاري ؤ�محد اخلریف، م�اح�ات مع وز�رة 

، �Yldiz POLLACKارج�ة مجهوریة سورینام، الس�یدة 

 .مبقر ا�لس 

لیفة الثاين لرئ�س جملس �الل هذا ا�لقاء، مثن اخل 

املس�شار�ن مس�توى �القات الصداقة والتعاون بني الب��ن، 

معربا عن ٔ�م� يف ٔ�ن �شلك هذه الز�رة فرصة ٕالعطاء دفعة 

�دیدة ملسار العالقات املغربیة ـ السورینام�ة يف ٕاطار التعاون ج�وب ـ ج�وب ا�ي �ر�اه صاحب اجلال� امل� 

ومبا ی��اسب مع طمو�ات وتطلعات الشعبني الصدیقني

ود�ا اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س ٕاىل ٕارساء الس�بل وا�ٓلیات الكف�� �س�تكشاف واس��ر الفرص 

املتا�ة لالرتقاء �لتعاون ٕاىل مس�توى رشاكة اق�صادیة منوذج�ة �لب��ن، خصوصا يف ظل املوقع �سرتاتیجي 

ساس�ی�ني حنو افریق�ا ؤ�ور� من �ة، وحنو ٔ�مر�اك اجلنوبیة والكرایيب من �ة �نیة

ويف هذا الس�یاق، ٔ��رز الس�ید احللوطي ٔ�مهیة تعز�ز التعاون الربملاين املؤسسايت، داعیا ٕاىل بلورة 

مشاریع معل مشرتكة من �الل تبادل الت�ارب واخلربات، و�ك�یف الت�س�یق وال�شاور بني املؤس 

ال�رشیعیتني يف خمتلف احملافل الربملانیة إالقلميیة وا�ولیة حول القضا� ذات �ه�م املشرتك

ويف لكمته �الل هذا ا�لقاء، اس�تعرض الس�ید ٔ�محد اخلریف خمتلف اخلطوات وا�لقاءات ال�شاوریة 

جتس�ید م�ادرة رئ�س جملس املس�شار�ن، الس�ید حكمي �ن شامش، الرام�ة ٕاىل ٕارساء  من �ٔ�ل 

م�تدى �رملاين ٔ�فریقي ٔ�مر�كو الت�ين، ٕاكطار �لعمل املشرتك، و�ٓلیة �لرتافع وٕاسامع صوت شعوب القارتني يف 

  .خمتلف املنتد�ت واحملافل ا�ولیة

  ...الخارجية العالقـات/ 
  

 استقبال وزير خارجية سورينيام
  

 

ٔ�جرى اخللیفة الثاين لرئ�س جملس املس�شار�ن، 

الس�ید عبد إال� احللوطي، مرفوقا بعضوي مك�ب ا�لس 

الس�یدان رش�ید املنیاري ؤ�محد اخلریف، م�اح�ات مع وز�رة 

�ارج�ة مجهوریة سورینام، الس�یدة 

 2017نونرب  2الیوم امخل�س 

�الل هذا ا�لقاء، مثن اخل  

املس�شار�ن مس�توى �القات الصداقة والتعاون بني الب��ن، 

معربا عن ٔ�م� يف ٔ�ن �شلك هذه الز�رة فرصة ٕالعطاء دفعة 

�دیدة ملسار العالقات املغربیة ـ السورینام�ة يف ٕاطار التعاون ج�وب ـ ج�وب ا�ي �ر�اه صاحب اجلال� امل� 

ومبا ی��اسب مع طمو�ات وتطلعات الشعبني الصدیقنيمحمد السادس نرصه هللا، 

ود�ا اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س ٕاىل ٕارساء الس�بل وا�ٓلیات الكف�� �س�تكشاف واس��ر الفرص 

املتا�ة لالرتقاء �لتعاون ٕاىل مس�توى رشاكة اق�صادیة منوذج�ة �لب��ن، خصوصا يف ظل املوقع �سرتاتیجي 

ساس�ی�ني حنو افریق�ا ؤ�ور� من �ة، وحنو ٔ�مر�اك اجلنوبیة والكرایيب من �ة �نیة�لب��ن �بوابتني �ٔ 

ويف هذا الس�یاق، ٔ��رز الس�ید احللوطي ٔ�مهیة تعز�ز التعاون الربملاين املؤسسايت، داعیا ٕاىل بلورة  

مشاریع معل مشرتكة من �الل تبادل الت�ارب واخلربات، و�ك�یف الت�س�یق وال�شاور بني املؤس 

ال�رشیعیتني يف خمتلف احملافل الربملانیة إالقلميیة وا�ولیة حول القضا� ذات �ه�م املشرتك

ويف لكمته �الل هذا ا�لقاء، اس�تعرض الس�ید ٔ�محد اخلریف خمتلف اخلطوات وا�لقاءات ال�شاوریة  

من �ٔ�ل اليت مت الق�ام هبا 

م�تدى �رملاين ٔ�فریقي ٔ�مر�كو الت�ين، ٕاكطار �لعمل املشرتك، و�ٓلیة �لرتافع وٕاسامع صوت شعوب القارتني يف 

خمتلف املنتد�ت واحملافل ا�ولیة

/ نشطة الرئاسة  أ

  مجلس المستشارين
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�م�نان والتقد�ر الك�ري ملوقف مجهوریة سورینام ا�امع جلهود كام مل یفت الس�ید اخلریف التعبري عن    

املغرب وأ�مم املت�دة ٕالجياد �ل سلمي لقضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة املغربیة، مؤكدا يف هذا الصدد �ىل 

يل، �عتباره مصداق�ة و�دیة مقرتح احلمك ا�ايت لٔ�قالمي اجلنوبیة كام وصف�ه أ�مم املت�دة ؤ�شاد به املنتظم ا�و

  .احلل أ�م�ل ٕالهناء الزناع املف�عل حول ٔ�قا�مينا اجلنوبیة يف ٕاطار الس�یادة الوطنیة والو�دة الرتابیة �لمملكة

من �هتا، ٔ�شادت وز�رة �ارج�ة حكومة سورینام مبس�توى �القات الصداقة والتعاون اليت جتمع ب�ها  

يف ٕاطار تفعیل �ارطة الطریق املرسومة بني الب��ن، وتنف�ذ �ململكة املغربیة، مشرية ٕاىل ٔ�ن ز�رهتا تندرج 

االتفاق�ات املربمة يف خمتلف القطا�ات يف ٔ�فق بناء رشاكة منوذج�ة، خصوصا يف ظل املوقع اجلغرايف املمتزي 

  .ركام ٔ��رزت يف هذا إالطار، ا�ور الك�ري �لمؤسسة ال�رشیعیة �لب��ن يف موا�بة وتدعمي هذا املسا. �لب��ن

و�ددت رئ�سة ا�بلوماس�یة السورینام�ة موقف بالدها ا�امع جلهود أ�مم املت�دة من ٔ��ل ٕاجياد �ل  
  .سلمي وهنايئ وم�وافق �ش�ٔنه حول قضیة الصحراء
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اجلیدة اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة غوات�ال، داعیا ٕاىل تعز�ز وتوطید هذه العالقات لرتىق ٕاىل طموح 

�لمغرب ا�ي یعترب بوابة �ول ٔ�مر�اك الوسطى والالتی��ة 

معوما حنو ٕافریق�ا ؤ�ور�، مقابل املاكنة الوازنة اليت حتظى هبا مجهوریة غوات�ال �ب� صدیق و�لیف اسرتاتیجي 

مملكة �لمغرب يف حمیطها إالقلميي واجلهوي، خصوصا يف ظل مواقفها الثابتة وا�امعة لقضیة الو�دة الرتابیة �ل

وشدد الس�ید عبد إال� احللوطي �ىل ٔ�مهیة توطید التعاون املؤسسايت الربملاين من �الل بلورة 

�رامج معل مشرتكة لتعز�ز التعاون ج�وب ج�وب، ح�ث عرض يف هذا إالطار، م�ادرة رئ�س جملس 

والعمل   ت�ين، كفضاء �لحوار املس�شار�ن الس�ید حكمي �ن شامش، ٕ��داث م�تدى �رملاين ٔ�فریقي ٔ�مر�كو ال

  .املشرتك، و�ٓلیة �رملانیة �لرتافع ملصل�ة شعوب القارتني إالفریق�ة ؤ�مر�اك الالتی��ة

الغوات�لیة يف بدوره، ٔ��رز الس�ید ٔ�محد اخلریف ا�ینام�ة املمتزية اليت عرفهتا العالقات املغربیة ـ 

الس�نوات أ��رية، معتربا ٔ�ن ف�ح مجهوریة غوات�ال لسفارهتا �لعامصة الر�ط، یعكس إالرادة القویة املشرتكة 
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 استقبال وزير خارجية غواتيماال

ٔ�جرى اخللیفة الثاين لرئ�س جملس 

املس�شار�ن، الس�ید عبد إال� احللوطي، مرفوقا 

بعضوي مك�ب ا�لس الس�یدان رش�ید املنیاري ؤ�محد 

اخلریف، م�اح�ات مع وز�رة �ارج�ة مجهوریة غوا�ميال، 

Sandra JOVEL  نونرب  2، الیوم امخل�س

اخللیفة أ�ول  �الل هذا ا�لقاء، جسل

�لثاين �لس�ید الرئ�س �رتیاح الك�ري ملس�توى العالقات 

اجلیدة اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة غوات�ال، داعیا ٕاىل تعز�ز وتوطید هذه العالقات لرتىق ٕاىل طموح 

  .وتطلعات الب��ن والشعبني الصدیقني

�لمغرب ا�ي یعترب بوابة �ول ٔ�مر�اك الوسطى والالتی��ة كام ٔ��رز ٔ�مهیة املوقع اجلیو ـ اسرتاتیجي 

معوما حنو ٕافریق�ا ؤ�ور�، مقابل املاكنة الوازنة اليت حتظى هبا مجهوریة غوات�ال �ب� صدیق و�لیف اسرتاتیجي 

�لمغرب يف حمیطها إالقلميي واجلهوي، خصوصا يف ظل مواقفها الثابتة وا�امعة لقضیة الو�دة الرتابیة �ل

وشدد الس�ید عبد إال� احللوطي �ىل ٔ�مهیة توطید التعاون املؤسسايت الربملاين من �الل بلورة 

�رامج معل مشرتكة لتعز�ز التعاون ج�وب ج�وب، ح�ث عرض يف هذا إالطار، م�ادرة رئ�س جملس 

املس�شار�ن الس�ید حكمي �ن شامش، ٕ��داث م�تدى �رملاين ٔ�فریقي ٔ�مر�كو ال

املشرتك، و�ٓلیة �رملانیة �لرتافع ملصل�ة شعوب القارتني إالفریق�ة ؤ�مر�اك الالتی��ة

بدوره، ٔ��رز الس�ید ٔ�محد اخلریف ا�ینام�ة املمتزية اليت عرفهتا العالقات املغربیة ـ 

الس�نوات أ��رية، معتربا ٔ�ن ف�ح مجهوریة غوات�ال لسفارهتا �لعامصة الر�ط، یعكس إالرادة القویة املشرتكة 

  .�لب��ن لتعز�ز �القهتا يف ٔ�فق ٕارساء رشاكة منوذج�ة م�عددة أ�بعاد

 

  

  

 استقبال وزير خارجية غواتيماال

 

ٔ�جرى اخللیفة الثاين لرئ�س جملس  

املس�شار�ن، الس�ید عبد إال� احللوطي، مرفوقا 

بعضوي مك�ب ا�لس الس�یدان رش�ید املنیاري ؤ�محد 

اخلریف، م�اح�ات مع وز�رة �ارج�ة مجهوریة غوا�ميال، 

Sandra JOVELالس�یدة 

 .مبقر ا�لس 2017

�الل هذا ا�لقاء، جسل    

�لثاين �لس�ید الرئ�س �رتیاح الك�ري ملس�توى العالقات 

اجلیدة اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة غوات�ال، داعیا ٕاىل تعز�ز وتوطید هذه العالقات لرتىق ٕاىل طموح 

وتطلعات الب��ن والشعبني الصدیقني

كام ٔ��رز ٔ�مهیة املوقع اجلیو ـ اسرتاتیجي       

معوما حنو ٕافریق�ا ؤ�ور�، مقابل املاكنة الوازنة اليت حتظى هبا مجهوریة غوات�ال �ب� صدیق و�لیف اسرتاتیجي 

�لمغرب يف حمیطها إالقلميي واجلهوي، خصوصا يف ظل مواقفها الثابتة وا�امعة لقضیة الو�دة الرتابیة �ل

  .املغربیة

وشدد الس�ید عبد إال� احللوطي �ىل ٔ�مهیة توطید التعاون املؤسسايت الربملاين من �الل بلورة     

�رامج معل مشرتكة لتعز�ز التعاون ج�وب ج�وب، ح�ث عرض يف هذا إالطار، م�ادرة رئ�س جملس 

املس�شار�ن الس�ید حكمي �ن شامش، ٕ��داث م�تدى �رملاين ٔ�فریقي ٔ�مر�كو ال

املشرتك، و�ٓلیة �رملانیة �لرتافع ملصل�ة شعوب القارتني إالفریق�ة ؤ�مر�اك الالتی��ة

بدوره، ٔ��رز الس�ید ٔ�محد اخلریف ا�ینام�ة املمتزية اليت عرفهتا العالقات املغربیة ـ    

الس�نوات أ��رية، معتربا ٔ�ن ف�ح مجهوریة غوات�ال لسفارهتا �لعامصة الر�ط، یعكس إالرادة القویة املشرتكة 

�لب��ن لتعز�ز �القهتا يف ٔ�فق ٕارساء رشاكة منوذج�ة م�عددة أ�بعاد

  مجلس المستشارين



14 
 

  

  

قالت وز�رة �ارج�ة مجهوریة غوات�ال ٕان ز�رة  من �هتا،  

یة اليت تقوم هبا �لمملكة املغربیة، تندرج يف ٕاطار تعز�ز وتوطید العمل الرمس 

  .�القات الصداقة والتعاون املمتزية مع اململكة املغربیة

مؤكدة ٔ�ن  ؤ��رزت ا�ور الر�دي ا�ي یلعبه املغرب يف جماالت م�عددة �ىل مس�توى القارة إالفریق�ة،  

 اعتربت ٔ�ن هذه الز�رة س�متكهنا من إالطالع �ىل التجربة املغربیة متتني �القات بالدها مع املغرب یعد ٔ�ولویة، كام

  .الرائدة يف جماالت التمنیة املس�تدامة والب��ة وموا�ة التغريات املناخ�ة

وجسلت رئ�سة ا�بلوماس�یة مجلهوریة غوات�ال �مثیهنا ��ی��ام�ة املمتزية اليت تعرفها العالقات الربملانیة بني    

یدة يف هذا الصدد ��ور الهام ا�ي لعبه جملس املس�شار�ن يف تعمیق العالقات مع �رملا�ت ٔ�مر�اك الب��ن، مش� 

  .الوسطى والكرایيب

 Estuardoواكنت الس�یدة وز�ر اخلارج�ة مجلهوریة غوات�ال مرفوقة �الل هذا ا�لقاء، �لس�ید     

ROLDAN ئب وز�رة اخلارج�ة، والس�ید� Jacobo CUYUN هوریة املعمتد �لر�ط، فضال عن سفري امجل

 George De Laق�صل واكتب �ام وزارة اخلارج�ة، والس�ید  Emmanuel HERRERAالس�ید 

ROCHE سفري ومد�ر العالقات الثنائیة بوزارة اخلارج�ة مجلهوریة غوات�ال.  
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  .العالقات املغربیة ـ اجلیبوتیة و�رتقاء هبا ٕاىل مس�تو�ت �ٔرفع، مبا یعود �لنفع �ىل الب��ن والشعبني الشق�قني

ا�ور واجلهود اليت یبذهلام املغرب من ٔ��ل اس�ت��اب أ�من 

و�س�تقرار يف حمیطه اجلهوي والقاري، مشريا يف هذا الصدد ٕاىل الس�یاسة الرائدة جلال� امل� محمد السادس 

ى التعاون الربملاين، د�ا اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س ٕاىل تفعیل الس�بل الكف�� بتعز�ز 

التعاون بني �رملاين الب��ن من �الل �ك�یف التواصل، وتبادل اخلربات والت�ارب، وتعمیق ال�شاور والت�س�یق 

الس�یاق، عرض اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س م�ادرة جملس املس�شار�ن الرام�ة ٕاىل 

 أ�فریق�ةٕا�داث م�تدى �رملاين �ٔفریقي ٔ�مر�كو الت�ين، كفضاء �لحوار و�ٓلیة �لرتافع حول قضا� شعوب القارتني 

هوریة ج�بويت خبصوص قضیة الو�دة 

  527العدد    -النشرة الداخلية
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 خارجية جمهورية جيبوتي

 

اس�تق�ل اخللیفة الثاين لرئ�س جملس 

املس�شار�ن، الس�ید عبد إال� احللوطي، وز�ر �ارج�ة 

مجهوریة ج�بويت، الس�ید محمود �يل یوسف، یوم الثال�ء 

 .مبقر ا�لس

�الل هذا ا�لقاء، �رب اخللیفة الثاين �لس�ید 

بعمق وم�انة �القات التعاون 

املمثر والتضامن الفا�ل القامئة بني الب��ن الشق�قني، معر� 

يف ٔ�ن �سامه هذه الز�رة يف توطید مسار 

العالقات املغربیة ـ اجلیبوتیة و�رتقاء هبا ٕاىل مس�تو�ت �ٔرفع، مبا یعود �لنفع �ىل الب��ن والشعبني الشق�قني

ا�ور واجلهود اليت یبذهلام املغرب من ٔ��ل اس�ت��اب أ�من   یفة الثاين �لس�ید الرئ�س 

و�س�تقرار يف حمیطه اجلهوي والقاري، مشريا يف هذا الصدد ٕاىل الس�یاسة الرائدة جلال� امل� محمد السادس 

  .نرصه هللا يف تعز�ز التعاون ج�وب ـ ج�وب، و�اصة يف حمیطه إالفریقي

ى التعاون الربملاين، د�ا اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س ٕاىل تفعیل الس�بل الكف�� بتعز�ز 

التعاون بني �رملاين الب��ن من �الل �ك�یف التواصل، وتبادل اخلربات والت�ارب، وتعمیق ال�شاور والت�س�یق 

  .يف خمتلف احملافل الربملاين حول القضا� ذات �ه�م املشرتك

الس�یاق، عرض اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س م�ادرة جملس املس�شار�ن الرام�ة ٕاىل 

ٕا�داث م�تدى �رملاين �ٔفریقي ٔ�مر�كو الت�ين، كفضاء �لحوار و�ٓلیة �لرتافع حول قضا� شعوب القارتني 

هوریة ج�بويت خبصوص قضیة الو�دة و�دد اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س �مثینه �لموقف الثابت مجل 

  

 

 

 

   خارجية جمهورية جيبوتياستقبال وزير

اس�تق�ل اخللیفة الثاين لرئ�س جملس 

املس�شار�ن، الس�ید عبد إال� احللوطي، وز�ر �ارج�ة 

مجهوریة ج�بويت، الس�ید محمود �يل یوسف، یوم الثال�ء 

مبقر ا�لس 2017ٔ�كتو�ر  31

�الل هذا ا�لقاء، �رب اخللیفة الثاين �لس�ید    

بعمق وم�انة �القات التعاون الرئ�س عن ا�زتازه القوي 

املمثر والتضامن الفا�ل القامئة بني الب��ن الشق�قني، معر� 

يف ٔ�ن �سامه هذه الز�رة يف توطید مسار  عن ٔ�م� 

العالقات املغربیة ـ اجلیبوتیة و�رتقاء هبا ٕاىل مس�تو�ت �ٔرفع، مبا یعود �لنفع �ىل الب��ن والشعبني الشق�قني

یفة الثاين �لس�ید الرئ�س ؤ��رز اخلل     

و�س�تقرار يف حمیطه اجلهوي والقاري، مشريا يف هذا الصدد ٕاىل الس�یاسة الرائدة جلال� امل� محمد السادس 

نرصه هللا يف تعز�ز التعاون ج�وب ـ ج�وب، و�اصة يف حمیطه إالفریقي

ى التعاون الربملاين، د�ا اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س ٕاىل تفعیل الس�بل الكف�� بتعز�ز و�ىل مس�تو    

التعاون بني �رملاين الب��ن من �الل �ك�یف التواصل، وتبادل اخلربات والت�ارب، وتعمیق ال�شاور والت�س�یق 

يف خمتلف احملافل الربملاين حول القضا� ذات �ه�م املشرتك

الس�یاق، عرض اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س م�ادرة جملس املس�شار�ن الرام�ة ٕاىل ويف هذا     

ٕا�داث م�تدى �رملاين �ٔفریقي ٔ�مر�كو الت�ين، كفضاء �لحوار و�ٓلیة �لرتافع حول قضا� شعوب القارتني 

   .وأ�مر�كو الت�ين

و�دد اخللیفة الثاين �لس�ید الرئ�س �مثینه �لموقف الثابت مجل    

  .الرتابیة �لمملكة املغربیة

  
  مجلس المستشارين



16 
 

  

  

من �ته، مثن وز�ر �ارج�ة مجهوریة ج�بويت مس�توى �القات  

التعاون املمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة ج�بويت يف خمتلف 

  .ا�االت

ا�زتازه ��ور احلیوي والفعال ا�ي یلعبه املغرب دا�ل   املسؤول ا�بلومايس مجلهوریة ج�بويت   ؤ�كد    

�ىل مس�توى التمنیة وحفظ أ�من و�س�تقرار، جمددا دمع بالده �لمغرب يف هذا املسار، كام اعترب  إالفریق�ةالقارة 

  .والعامل العريب ٔ�فریق�أ�ن املغرب �شلك جرسا قو� �لتعاون بني 

ود�ا وز�ر �ارج�ة مجهوریة ج�بويت ٕاىل تعز�ز العمل الربملاين املؤسسايت من �الل �لق �ٓلیة مشرتكة  

�لتعاون �سامه يف �ك�یف ال�شاور والت�س�یق بني �رملاين الب��ن، وتوا�ب معل احلكوم�ني �دمة ملصاحل الب��ن 

  .والشعبني الشق�قني

املنیاري، عضو مك�ب جملس املس�شار�ن، وسفري مجهوریة ج�بويت حرض �س�تق�ال الس�ید رش�ید 

  .املعمتد �لر�ط
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التوقيع على اتفـاقية تعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان المجموعة االقتصادية لدول غرب  

 

ويف هذا إالطار، مت االتفاق �ىل �كو�ن جلنة مشرتكة بني الربملانني �لكف بوضع �ر�مج معل 

  .مفصل �لتعاون بني الربملان املغريب و�رملان ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا

  527العدد    -النشرة الداخلية
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التوقيع على اتفـاقية تعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان المجموعة االقتصادية لدول غرب  

ٔ�كتو�ر  30االثنني 

�ىل اتفاق�ة تعاون بني الربملان املغريب 

مب�لس�یه، جملس النواب وجملس املس�شار�ن، 

و�رملان ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب 

ٕافریق�ا، هتدف لتقویة �القات التعاون بني 

الربملانني وٕاىل بناء رشاكة صلبة ب�هنام يف 

ني جماالت هامة من ق�یل �كو�ن الربملانی

والتنظمي  واملوظفني وتبادل اخلربات والت�ارب

  . املشرتك لتظاهرات دولیة وقاریة

ويف هذا إالطار، مت االتفاق �ىل �كو�ن جلنة مشرتكة بني الربملانني �لكف بوضع �ر�مج معل 

مفصل �لتعاون بني الربملان املغريب و�رملان ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا

  

  

  

  

   التوقيع على اتفـاقية تعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان المجموعة االقتصادية لدول غرب

 .إفريقيا

االثنني  یوممت التوق�ع 

�ىل اتفاق�ة تعاون بني الربملان املغريب  2017

مب�لس�یه، جملس النواب وجملس املس�شار�ن، 

و�رملان ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب 

ٕافریق�ا، هتدف لتقویة �القات التعاون بني 

الربملانني وٕاىل بناء رشاكة صلبة ب�هنام يف 

جماالت هامة من ق�یل �كو�ن الربملانی

واملوظفني وتبادل اخلربات والت�ارب

املشرتك لتظاهرات دولیة وقاریة

ويف هذا إالطار، مت االتفاق �ىل �كو�ن جلنة مشرتكة بني الربملانني �لكف بوضع �ر�مج معل 

مفصل �لتعاون بني الربملان املغريب و�رملان ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا

  

  

  

  

  

  

  المستشارين  مجلس



 

حول العدید من القضا� املرتبطة �لعمل الربملاين والس�� املرتبطة مهنا �ل�رشیع وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، م�وها 

بعم� النوعي ومشاركته القمية يف خمتلف أ�وراش واملبادرات اليت �ش�تغل �لهيا ا�لس مضن خمطط مع� 

، وخصوصا املنتدى الربملاين �لعدا� �ج�عیة، وامللتقى الربملاين 

  .�لجهات،والعدا� املناخ�ة، و�ٔهدف التمنیة املس�تدامة، وإالسرتاتیجیة املندجمة �لش�باب

ؤ�كد الس�ید حكمي �ن شامش ٔ�ن التوق�ع �ىل هذه االتفاق�ة یؤسس ملر�� �دیدة يف �القة الرشاكة 

ملؤسساتیة بني ا�لسني ا�س�اما مع طموح جملس املس�شار�ن يف ٕارساء رشاكة منوذج�ة بني املؤسسات 

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٔ�ن جملس املس�شار�ن اكن ٔ�ول 

   .أ��شطة املشرتكةرشیك �لم�لس، سواء �ىل مس�توى �دد طلبات ٕابداء الرٔ�ي ٔ�و ا�لقاءات و 

الغایة مهنا حتق�ق  ٔ�ن هذه االتفاق�ة تعد �رمجة �لرتامك �جيايب بني ا�لسني، 

ا�لس �ق�صادي  التاكمل والتعاون البناء �ىل مس�توى وا�ات العمل املشرتك اكجلهویة املتقدمة اليت یوا�هبا

و�ج�عي والب�يئ، كام د�ا ٕاىل التفكري يف بلورة �ر�مج یضم خمتلف مس�تو�ت وجماالت العمل املشرتك يف 
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توقيع اتفـاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمجلس  

 .االقتصادي واالجتماعي والبيئي

مبقر جملس  2017یوم أ�ربعاء فاحت نونرب 

 املس�شار�ن، توق�ع اتفاق�ة تعاون بني رئ�س جملس

املس�شار�ن، الس�ید حكمي �ن شامش، ورئ�س ا�لس 

 .�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، الس�ید �زار �ركة

يف بدایة لكمته �ٔ�رز رئ�س جملس املس�شار�ن 

�القات التعاون املمثرة القامئة بني ا�لسني، واليت جتلت 

�ٔ�ساس يف جتاوب ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 

اء الرٔ�ي لفائدة جملس املس�شار�ن 

حول العدید من القضا� املرتبطة �لعمل الربملاين والس�� املرتبطة مهنا �ل�رشیع وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، م�وها 

بعم� النوعي ومشاركته القمية يف خمتلف أ�وراش واملبادرات اليت �ش�تغل �لهيا ا�لس مضن خمطط مع� 

، وخصوصا املنتدى الربملاين �لعدا� �ج�عیة، وامللتقى الربملاين 2018ٕاىل  2016

�لجهات،والعدا� املناخ�ة، و�ٔهدف التمنیة املس�تدامة، وإالسرتاتیجیة املندجمة �لش�باب

ؤ�كد الس�ید حكمي �ن شامش ٔ�ن التوق�ع �ىل هذه االتفاق�ة یؤسس ملر�� �دیدة يف �القة الرشاكة 

ملؤسساتیة بني ا�لسني ا�س�اما مع طموح جملس املس�شار�ن يف ٕارساء رشاكة منوذج�ة بني املؤسسات 

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٔ�ن جملس املس�شار�ن اكن ٔ�ول  رئ�س وبدوره، اعترب

رشیك �لم�لس، سواء �ىل مس�توى �دد طلبات ٕابداء الرٔ�ي ٔ�و ا�لقاءات و 

ٔ�ن هذه االتفاق�ة تعد �رمجة �لرتامك �جيايب بني ا�لسني،  ؤ��رز الس�ید �زار �ركة 

التاكمل والتعاون البناء �ىل مس�توى وا�ات العمل املشرتك اكجلهویة املتقدمة اليت یوا�هبا

و�ج�عي والب�يئ، كام د�ا ٕاىل التفكري يف بلورة �ر�مج یضم خمتلف مس�تو�ت وجماالت العمل املشرتك يف 

  .ٔ�فق ٕارساء رشاكة م�ینة بني ا�لسني

  ...العالقـات مع المؤسسات الدستورية
  

  

   توقيع اتفـاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمجلس

االقتصادي واالجتماعي والبيئي

یوم أ�ربعاء فاحت نونرب  مت

املس�شار�ن، توق�ع اتفاق�ة تعاون بني رئ�س جملس

املس�شار�ن، الس�ید حكمي �ن شامش، ورئ�س ا�لس 

�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، الس�ید �زار �ركة

يف بدایة لكمته �ٔ�رز رئ�س جملس املس�شار�ن  

�القات التعاون املمثرة القامئة بني ا�لسني، واليت جتلت 

�ٔ�ساس يف جتاوب ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 

اء الرٔ�ي لفائدة جملس املس�شار�ن والب�يئ مع طلبات ٕابد

حول العدید من القضا� املرتبطة �لعمل الربملاين والس�� املرتبطة مهنا �ل�رشیع وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، م�وها 

بعم� النوعي ومشاركته القمية يف خمتلف أ�وراش واملبادرات اليت �ش�تغل �لهيا ا�لس مضن خمطط مع� 

2016من  �سرتاتیجي �لفرتة

�لجهات،والعدا� املناخ�ة، و�ٔهدف التمنیة املس�تدامة، وإالسرتاتیجیة املندجمة �لش�باب

ؤ�كد الس�ید حكمي �ن شامش ٔ�ن التوق�ع �ىل هذه االتفاق�ة یؤسس ملر�� �دیدة يف �القة الرشاكة  

ملؤسساتیة بني ا�لسني ا�س�اما مع طموح جملس املس�شار�ن يف ٕارساء رشاكة منوذج�ة بني املؤسسات ا

  .ا�س�توریة الوطنیة

وبدوره، اعترب 

رشیك �لم�لس، سواء �ىل مس�توى �دد طلبات ٕابداء الرٔ�ي ٔ�و ا�لقاءات و 

ؤ��رز الس�ید �زار �ركة 

التاكمل والتعاون البناء �ىل مس�توى وا�ات العمل املشرتك اكجلهویة املتقدمة اليت یوا�هبا

و�ج�عي والب�يئ، كام د�ا ٕاىل التفكري يف بلورة �ر�مج یضم خمتلف مس�تو�ت وجماالت العمل املشرتك يف 

ٔ�فق ٕارساء رشاكة م�ینة بني ا�لسني

العالقـات مع المؤسسات الدستورية

  مجلس المستشارين



 

وهتدف هذه االتفاق�ة ٕاىل حتدید ٕاطار 

�لتعاون بني ا�لسني ف� یتعلق مبوا�بة ا�لس 

و�ج�عي والب�يئ ٔ�شغال وم�ادرات 

جملس املس�شار�ن، ومب�ٓل ا�ٓراء اليت یديل هبا ا�لس 

�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٕاما بطلب من 

جملس املس�شار�ن، ٔ�و مببادرة م�ه يف ٕاطار إال�ا� 

ویلزتم جملس املس�شار�ن، مبوجب هذه 

ا�ل�ان النیابیة مب�لس املس�شار�ن حول املواضیع ٔ�و حول النصوص 

ال�رشیعیة املدروسة، الرٔ�ي �س�شاري ا�ي ٔ�دىل به ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ هبذا الش�ٔن، 

ر الصادرة واع�د جملس املس�شار�ن، يف ٕاطار ٕا�داده �لتقار�ر املتعلقة بتق�مي الس�یاسات العموم�ة، ل�ٓراء والتقار�

كام یلزتم ٕ��ا� ا�ٓراء �س�شاریة �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �ىل ا�ل�ان ا�تصة 

�ٓراء وتقار�ر  ؤ�یضا تعممي، ��راسة واملناقشة، ٕاما مضن اج��اهتا ٔ�و يف ٕاطار لقاءات دراس�یة تنظم لهذا الغرض

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �ىل ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، وال س�� من �الل �رشها يف املوقع 

�لس املس�شار�ن، وموافاة ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ بتقار�ر حول م�ٓل ا�ٓراء 

بدمع ٔ�شغال  ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، ف�لزتم مبوجب هذه االتفاق�ة،

القوانني اجلاري هبا  جملس املس�شار�ن ��ٓراء وا�راسات املطلوبة وفق الرشوط والك�ف�ات املنصوص �لهيا يف

ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، وموافاة جملس املس�شار�ن �لك ا�ٓراء وا�راسات اليت ینجزها ا�لس �
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وهتدف هذه االتفاق�ة ٕاىل حتدید ٕاطار 

�لتعاون بني ا�لسني ف� یتعلق مبوا�بة ا�لس 

و�ج�عي والب�يئ ٔ�شغال وم�ادرات �ق�صادي 

جملس املس�شار�ن، ومب�ٓل ا�ٓراء اليت یديل هبا ا�لس 

�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٕاما بطلب من 

جملس املس�شار�ن، ٔ�و مببادرة م�ه يف ٕاطار إال�ا� 

  .ا�اتیة

ویلزتم جملس املس�شار�ن، مبوجب هذه 

ا�ل�ان النیابیة مب�لس املس�شار�ن حول املواضیع ٔ�و حول النصوص االتفاق�ة، �لسهر �ىل ٔ�ن �شمل تقار�ر 

ال�رشیعیة املدروسة، الرٔ�ي �س�شاري ا�ي ٔ�دىل به ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ هبذا الش�ٔن، 

واع�د جملس املس�شار�ن، يف ٕاطار ٕا�داده �لتقار�ر املتعلقة بتق�مي الس�یاسات العموم�ة، ل�ٓراء والتقار�

  .عن ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٔ�رضیة �لمواضیع املدروسة

كام یلزتم ٕ��ا� ا�ٓراء �س�شاریة �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �ىل ا�ل�ان ا�تصة 

��راسة واملناقشة، ٕاما مضن اج��اهتا ٔ�و يف ٕاطار لقاءات دراس�یة تنظم لهذا الغرض

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �ىل ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، وال س�� من �الل �رشها يف املوقع 

�لس املس�شار�ن، وموافاة ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ بتقار�ر حول م�ٓل ا�ٓراء 

  .�س�شاریة اليت ٔ�دىل هبا ٕاىل جملس املس�شار�ن

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، ف�لزتم مبوجب هذه االتفاق�ة،

جملس املس�شار�ن ��ٓراء وا�راسات املطلوبة وفق الرشوط والك�ف�ات املنصوص �لهيا يف

وموافاة جملس املس�شار�ن �لك ا�ٓراء وا�راسات اليت ینجزها ا�لس �

  

  

  

  

  

االتفاق�ة، �لسهر �ىل ٔ�ن �شمل تقار�ر 

ال�رشیعیة املدروسة، الرٔ�ي �س�شاري ا�ي ٔ�دىل به ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ هبذا الش�ٔن، 

واع�د جملس املس�شار�ن، يف ٕاطار ٕا�داده �لتقار�ر املتعلقة بتق�مي الس�یاسات العموم�ة، ل�ٓراء والتقار�

عن ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٔ�رضیة �لمواضیع املدروسة

كام یلزتم ٕ��ا� ا�ٓراء �س�شاریة �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �ىل ا�ل�ان ا�تصة 

��راسة واملناقشة، ٕاما مضن اج��اهتا ٔ�و يف ٕاطار لقاءات دراس�یة تنظم لهذا الغرض

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �ىل ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، وال س�� من �الل �رشها يف املوقع 

�لس املس�شار�ن، وموافاة ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ بتقار�ر حول م�ٓل ا�ٓراء   إاللكرتوين

�س�شاریة اليت ٔ�دىل هبا ٕاىل جملس املس�شار�ن

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، ف�لزتم مبوجب هذه االتفاق�ة، خبصوص ٔ�ما

جملس املس�شار�ن ��ٓراء وا�راسات املطلوبة وفق الرشوط والك�ف�ات املنصوص �لهيا يف

وموافاة جملس املس�شار�ن �لك ا�ٓراء وا�راسات اليت ینجزها ا�لس �  العمل،

  .يف ٕاطار إال�ا� ا�اتیة

  
  مجلس المستشارين
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كام یلزتم �الس�ت�ابة لطلبات جملس املس�شار�ن، بتقدمي عروض 

وا�راسات والتقار�ر ٔ�مام ا�ل�ان ا�امئة واملؤق�ة من ٔ��ل تقدمي الرشو�ات والتوضی�ات الالزمة �ش�ٔن ا�ٓراء 

املنجزة من طرفه، سواء مضن اج��ات ا�ل�ان ٔ�و مضن ندوات ٔ�و لقاءات دراس�یة، ؤ�یضا موا�بة م�ادرات 

ووا�ات معل جملس املس�شار�ن �خلربة وا�راسة، الس�� امللتقى الربملاين �لجهات، واملنتدى الربملاين ا�ويل 

مبوجب الرسا� امللك�ة السام�ة املو�ة ٕاىل املشاراكت  جملس املس�شار�ن،�لعدا� �ج�عیة، ا�ي یضطلع �ش�ٔنه 

، مبهمة مواص� البناء ال�شاريك �لمنوذج املغريب 2017فربا�ر  20واملشاركني يف فعالیات دورته الثانیة بتارخي 

  .�لعدا� �ج�عیة

عاون بني ا�لسني يف موضوع ویلزتم الطرفان، حسب نص االتفاق�ة، بعقد اج�ع س�نوي لتق�مي الت  

  .االتفاق�ة، مضن جلنة مشرتكة �شلكها ا�لسني لهذا الغرض

حرض �دث التوق�ع �ىل هذه االتفاق�ة، الس�ید عبد إال� احللوطي اخللیفة الثاين لرئ�س جملس  

ا�لس، املس�شار�ن، والس�ید محید �وسكوس اخللیفة الثالث لرئ�س ا�لس، والس�ید رش�ید املنیاري حماسب 

والس�ید ٔ�محد اخلریف ٔ�مني ا�لس، فضال عن الس�یدة �رمية مك�ك�ة والس�ید طارق ٔ�كزيول عضوا مك�ب ا�لس 

  .�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ
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  اإلشراف

 
 
  

  
  
 
  ؛�لس املس�شار�نأ�مانة العامة  

 ؛مد�ریة العالقات اخلارج�ة والتواصل  

 ؛قسم إال�الم  

 ةمصل�ة التواصل والیقظة إال�الم�.  
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