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 03/2018رققءءءاجتماع 
 2018ءءيناير22ءءءليومءاالثنين

 

 

 

 رئٌس مجلس برئاسة ا اجتماع2018 يناير  22االثنين   ٌوم المستشارٌن مجلس مكتب عقد

:  األعضاء السادة  ، وحضورالمستشارٌن السٌد عبد الحكٌم بن شماش
 

  

   الخليفة األول للرئيس؛: عبد الصمد قيوح 
 ؛للرئيس الثاني الخليفة   :    الحلوطي االاله عبد 
   الخليفة الثالث للرئيس؛:    حميد كوسكوس 
  الخليفة الرابع للرئيس؛:    عبد القادر سالمة 
  الخليفة الخامس للرئيس؛:    نائلة مية التازي 

 ؛المجلس محاسب  :       المنياري رشيد 
         أمين المجلس:       أحمد تويزي. 

 
 

 : كل من السادةالحضور عن اعتذر فيما
 

   محاسب المجلس؛: العربي المحرشي 
  محاسب المجلس؛  : الوهاب بلفقيهعبد 
            أمين المجلس؛: أحمد الخريف 
    أمين المجلس؛: دمحم عدال 
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 جتماعالالقرارات الصادرة عن ا  

 التشريع : 

  إلى عقد اجتماعٌن   بالدعوة 01/03/2018 رقم قرار

مع السادة رإساء اللجان الدائمة، األول فً بداٌة الدورة والثانً 

قبل نهاٌتها للوقوؾ على وضعٌة تقدم دراسة النصوص 

 .التشرٌعٌة المحالة على اللجن

  مقترحات تحالؾ ربٌع الكرامة من أجل تشرٌعات  بإحالة 02/03/2018 رقمقرار

تحمً النساء من التمٌٌز والعنؾ، على الفرق والمجموعات البرلمانٌة للنظر فً إمكانٌة األخذ 

 .بمحاربة العنف ضد النساء المتعلق 13.03بها إلدخال تعدٌالت على مشروع القانون رقم 

 اللجان النيابية لتقصي الحقائق: 

  طلب مجموعة من السادة المستشارٌن بتشكٌل لجنة  بإحالة 03/03/2018 رقمقرار

 والبرنامج 1998 فبراير 17 مآل االتفاقٌة الجماعٌة الموقعة بتارٌخ  "لتقصً الحقائق حول

المؽرب بجرادة وتصفٌة ممتلكاتها،  االقتصادي المصاحب لها، المرتبطٌن بإؼالق شركة مفاحم

وعالقة ذلك بتدهور األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة التً أدت إلى اندالع احتجاجات 

 .على السٌد رئٌس الحكومة" اجتماعٌة بالمدٌنة فً اآلونة األخٌرة

  على طلب رئٌس لجنة تقصً الحقائق حول  بالموافقة 04/03/2018 رقمقرار

ترخٌص الحكومة باستٌراد النفاٌات باستشارة رئٌس المجلس االقتصادي واالجتماعً والبٌئً 

 .حول بعض القضاٌا التً تهم موضوع اللجنة

 الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة: 

  على جدول أعمال الجلسة الشهرٌة المتعلقة  بالموافقة 05/03/2018 رقمقرار

 التً سٌرأسها السٌد رئٌس 2018 ٌناٌر 23بالسٌاسة العامة التً سٌعقدها المجلس ٌوم الثالثاء 

 .مجلس المستشارٌن والسٌد أحمد توٌزي كؤمٌن للجلسة
 

 العالقات الخارجية والتعاون والشراكة: 

  موضوع مواجهة سعً الجزائر إلنشاء شعبة  بإدراج 06/03/2018 رقمقرار

 .برلمانٌة دولٌة لدعم األطروحة االنفصالٌة على لجنة التنسٌق مع مجلس النواب

  السٌد رئٌس لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجٌة  بمراسلة 07/03/2018 رقمقرار

قصد تعٌٌن أحد أعضاء اللجنة للمشاركة ضمن وفد مجلس المستشارٌن فً المهمة البرلمانٌة 

 مارس 23 و18التً سٌقوم بها إلى البرزاٌل للمشاركة فً أشؽال المنتدى العالمً للماء مابٌن 

 وذلك بجانب كل من الخلٌفة األول للرئٌس السٌد عبد الصمد قٌوح وأعضاء عن 2018

مجموعة الصداقة البرلمانٌة المؽربٌة البرازٌلٌة؛ وحث مجموعة الصداقة البرلمانٌة المؽربٌة 

 .البرازٌلٌة على إعداد برنامج عمل بؽرض عرضه على المكتب
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  مدٌر العالقات الخارجٌة بمجلس المستشارٌن  بتكليف 08/03/2018 رقمقرار

 ببحث الصٌػ المالئمة لدعم ترشٌح المؽربٌة السٌدة لطٌفة بن زٌاتن لجائزة نوبل للسالم لسنة

2018. 

  موعد الندوة التً كان مقررا أن ٌعقدها المجلس  بتغيير 09/03/2018 رقمقرار

 ٌناٌر والتً ٌإطرها الخبٌر الدولً دمحم الشكراوي حول القضاٌا اإلفرٌقٌة إلى 24ٌوم األربعاء 

 . 2018 ٌناٌر 29 ٌوم االثنٌن

  الخلٌفة الخامس للرئٌس السٌدة نائلة مٌة التازي  بانتداب 10/03/2018 رقمقرار

ضمن الشبكة البرلمانٌة للبنك الدولً وصندوق النقد الدولً للقٌام بزٌارة  لتمثٌل المجلس

 .2018 مارس 8 إلى 5مٌدانٌة للفٌتنام من 

  على مشاركة مجلس المستشارٌن فً أشؽال  بالموافقة 11/03/2018 رقمقرار

 .2018 فبراٌر 13 و 11البرلمان العربً المزمع عقدها بالقاهرة مابٌن 

 

 شؤون تنظيمية: 

  ٌوم الجمعة على الساعة الثانٌة عشرة زواال كؤجل  بتحديد 12/03/2018 رقمقرار

أقصى من أجل إبداء السادة أعضاء المكتب مالحظاتهم على مشروع محضر اجتماع المكتب 

 .السابق

  مراسلة فرٌق األصالة والمعاصرة المتعلقة بؽٌاب  بإحالة 13/03/2018 رقمقرار

 السادة الوزراء عن الجلسات العامة على السٌد رئٌس الحكومة قصد تحفٌز كافة أعضاء

الحكومة على حضور أشؽال المجلس مع إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال ندوة 

الرإساء المقبلة وكذا تضمٌن جدول أعمال المكتب، مرة كل شهر، المعطٌات اإلحصائٌة 

 . المرتبطة بحضور السادة الوزراء

  موضوع التعوٌضات الممنوحة للسادة  بإدراج 14/03/2018 رقمقرار

المستشارٌن عن المهام الدبلوماسٌة ضمن اجتماع المكتب الذي سٌخصص لمناقشة الوثٌقة 

 .المرتبطة بالدبلوماسٌة البرلمانٌة

  النقط المتعلقة بمحور التواصل إلى االجتماع  بتأجيل 15/03/2018 رقمقرار

 .المقبل للمكتب
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 األنشطة اإلشعاعية للمجلس: 

  إلى عقد اجتماع  بالدعوة 16/03/2018 رقمقرار

موسع مع السادة رإساء الفرق ومنسقً المجموعات قصد 

 .إطالعهم على أوراق وأدبٌات مختلؾ األنشطة اإلشعاعٌة المبرمجة من طرؾ المجلس

  كآخر أجل من أجل إبداء  2018 ٌناٌر 26 ٌوم الجمعة بتحديد 17/03/2018 رقمقرار

 .المالحظات حول مشروع أرضٌة الملتقى الثالث للعدالة االجتماعٌة

  على االقتراحات المتضمنة فً الورقة المتعلقة  بالمصادقة 18/03/2018 رقمقرار

 .بتنظٌم المنتدى البرلمانً لتقٌٌم السٌاسات العمومٌة المرتبطة بالشباب
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 قضايا لإلطالع

 

 

 يناير 16حصيلة حضور أعضاء المجلس خالل الجلستين المنعقدتين خالل يوم الثالثاء 

2018 

 

 التشريع: 

 

يوم  إلى ؼاٌة 2018 ٌناٌر 17بتؤجٌل اجتماع لجنة النظام الداخلً للمجلس من إخبار  

 ؛2018 يناير 31األربعاء 

 . دراسة مشارٌع ومقترحات القوانٌن المعروضة على المجلسوضعية 
 

 اللجان الدائمة : 

 

 .برنامج اجتماعات اللجان 

 
 

 العالقات الخارجية: 

 

رئٌس مجلس النواب المصري على رسالة السٌد رئٌس مجلس المستشارٌن جواب  

بشؤن العمل على تحقٌق أهداؾ رابطة مجالس الشٌوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفرٌقٌا 

 .والعالم العربً، ومالحظات وزارة الشإون الخارجٌة والتعاون حول ما جاء فً هذا الرد

رئٌس المجلس الوطنً الكامٌرونً بدعم ترشٌح مواطنه، الرئٌس السابق طلب  

 .لمنصب رئٌس برلمان عموم إفرٌقٌا لوالٌة ثانٌة  Roger NKODO DONG لهذا المجلس السٌد

 للجمعٌة البرلمانٌة للبحر األبٌض المتوسط المزمع عقدها 12وثائق الدورة  

 . 2018 فبراٌر 16 و15ببوخارٌست ٌومً 

اجتماع لجنة الشإون السٌاسٌة واألمن وحقوق اإلنسان التابعة  جدول أعمال 

 .2018 فبراٌر 07للجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل المتوسط الذي سٌنعقد بستراسبورغ ٌوم 

 

 
 

 

ء...الجلساتءاللمومية
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  جلسةءعموميةءللعراسةءوالتصويتءعلىءمشاريعءقوانينءجاهزة. 

 
 

 مجلس المستشارٌن عقد
 جلسة 2018 ٌناٌر 16ٌوم الثالثاء 

 برئاسة الخلٌفة عامة تشرٌعٌة
الرابع لرئٌس المجلس السٌد عبد 

القادر سالمة، صادق خاللها 
 مشارٌع القوانٌن باإلجماع على

:  التالٌة

  مشروع قانون

 ٌوافق بموجبه على 28.16رقم 

االتفاقٌة فً مٌدان تسلٌم 

.  بٌن المملكة المؽربٌة وروسٌا االتحادٌة2016 مارس 15المجرمٌن، الموقعة بموسكو فً 

  ٌوافق بموجبه على االتفاق بشؤن الخدمات الجوٌة، 41.16مشروع قانون رقم 

.  بٌن حكومة المملكة المؽربٌة وحكومة روسٌا االتحادٌة2016 مارس 15الموقع بموسكو فً 

  ٌوافق بموجبه على اتفاقٌة التعاون القانونً والقضائً 43.16مشروع قانون رقم 

.  بٌن حكومة المملكة المؽربٌة وحكومة دولة قطر2016 أبرٌل 5الموقعة بالدوحة فً 

  ٌوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون فً مجاالت 46.16مشروع قانون رقم 

 أبرٌل 5النفط والؽاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، الموقعة بالدوحة فً 

 بٌن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبٌئة فً المملكة المؽربٌة ووزارة الطاقة والصناعة 2016

. فً دولة قطر
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  ٌوافق بموجبه على االتفاق حول المساعدة اإلدارٌة 80.16مشروع قانون رقم 

 بٌن المملكة المؽربٌة 2016 ٌولٌو 14المتبادلة فً المجال الجمركً، الموقع ببروكسٌل فً 

 .ومملكة األراضً المنخفضة

  ٌوافق بموجبه على االتفاق فً مجال النقل البحري، 16.17مشروع قانون رقم 

.  بٌن حكومة المملكة المؽربٌة وحكومة الجمهورٌة الٌونانٌة2016 سبتمبر 8الموقع بالرباط فً 

  ٌوافق بموجبه على اتفاق التعاون فً مٌدان البحث 18.17مشروع قانون رقم 

 بٌن حكومة المملكة المؽربٌة وحكومة 2016 سبتمبر 8العلمً والتكنولوجً، الموقع بالرباط فً 

. الجمهورٌة الٌونانٌة

  ٌوافق بموجبه على اتفاق التعاون بشؤن األمن الداخلً، 31.17مشروع قانون رقم 

.  بٌن المملكة المؽربٌة والجمهورٌة البرتؽالٌة2015 أبرٌل 20الموقع بلشبونة فً 

  ٌوافق بموجبه على االتفاق المنشئ للمركز الدولً 42.17مشروع قانون رقم 

، الموقع ببارٌس فً (إسٌرٌد)لتطبٌق الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الؽابات وتدهورها 

. 2015 دٌسمبر 10

  تموٌل  – 50 ٌوافق بموجبه على النظام األساسً ألفرٌقٌا 44.17مشروع قانون رقم

. 2015 ٌولٌو 29تنمٌة المشارٌع، الموقع بالدار البٌضاء فً  - 50المشارٌع وأفرٌقٌا 

  ٌوافق بموجبه على االتفاق بٌن المملكة المؽربٌة وأفرٌقٌا 45.17مشروع قانون رقم 

بشؤن إنشاء المقر االجتماعً  (تنمٌة المشارٌع – 50تموٌل المشارٌع وأفرٌقٌا - 50أفرٌقٌا ) 50

. 2015 ٌولٌو 29 فوق تراب المملكة المؽربٌة، الموقع بالدار البٌضاء فً 50ألفرٌقٌا 

  ٌتعلق بتحدٌد شروط وإجراءات الدفع بعدم 86.15مشروع قانون تنظٌمً رقم 

. دستورٌة قانون

 

 
            

 الف الحةءوالقطاعاتءاإلنتاجيةلجنةءء. 
ء

 مشروع قانون  اجتماعا تدارست خالله2017 ٌناٌر 27عقدت اللجنة ٌوم أمس اإلثنٌن 

.  المتعلق بمدونة التجارة15.95 من القانون رقم 15 ٌقضً بتؽٌٌر المادة 54.17رقم 

ء...أشغالءاللجانءالعائمة
 

ء2018ءينايرءء30/ء537اللعدءء-ءالنشرةءالعاخلية
 

مجللءالمستشارينءء
 



9 
 

 .وقد صادقت اللجنة على المشروع
 

 ءلجنةءاللعلءوالتشريعءوحقوقءاإلنسان.

 

 2018 ٌناٌر 27عقدت اللجنة اجتماعا ٌوم أمس اإلثنٌن 

 ٌتعلق بمحاربة 103.13مشروع قانون رقم صادقت خالله على 

 . ضد النساء، بعد أن تم تعدٌلهالعنؾ

 

 ءلجنةءالماليةءوالتخطيطءوالتنميةءاالقتصادية.
 

مناقشة العرض الذي  خصص ل2018 ٌناٌر 22عقدت اللجنة اجتماعا ٌوم أمس اإلثنٌن 

قدمه السٌد وزٌر االقتصاد والمالٌة والسٌد والً بنك المؽرب فً االجتماع المشترك للجنتً 

 ."نظام سعر الصرؾ المرن"المالٌة بمجلسً النواب والمستشارٌن، فً موضوع 

 من الدستور 68 من الفصل األخٌرةطبقا ألحكام الفقرة وقد انعقد هذا االجتماع المشترك 

 ٌناٌر 17 األربعاءٌوم  اخلٌٌن لمجلسً البرلمان، وبطلب من الحكومة،دومقتضٌات النظامٌن ال

2018. 

ء
 لجنةءالخارجيةءوالحعودءوالعف اعءالوطنيءوالمناطقءالمغربيةءالمحتلة. 

ء
لدراسة والتصوٌت على  خصص ل2018 ٌناٌر 23الثالثاء عقدت اللجنة اجتماعا ٌوم 

 2016 ٌونٌو 04 ٌوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط فً 47.16مشروع قانون رقم 

المتعلق بمراجعة االتفاقٌة العامة للضمان االجتماعً بٌن المملكة المؽربٌة ومملكة األراضً 

. المنخفضة

 .وقد صادقت اللجنة على المشروع باإلجماع

ء
ء

 

 

 

 

 

 

 

ء...برنامجءاجتماعاتءاللجانءالعائمة
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 لجنةءاللعلءوالتشريعءوحقوقءاإلنسان. 

ء
 مباشرة بعد انتهاء الجلسة 2018  ٌناٌر 30الثالثاء  

 .العامة  بقاعة عكاشة

 

  المتعلق بتحدٌد شروط 41.10 بتؽٌٌر القانون رقم 83.17دراسة مشروع قانون رقم 

.  ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلً

 

 لجنةءالتلليقءوالشؤونءالثق افيةءواالجتماعية. 
ء

 .الساعة الثالثة بعد الزوال  بقاعة عكاشة على 2018الخمٌس فاتح فبراٌر  

 

  ٌتعلق بإعادة 02.15البت فً التعدٌالت والتصوٌت على مشروع قانون رقم 

 .تنظٌم وكالة المؽرب العربً لألنباء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ء
 ء.استقبالءوزيرءالشؤونءالخارجيةءبجمهوريةءالسينغال 

ء...اللالق اتءالخارجية/أنشطةءالرئاسة
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أجرت السٌدة نائلة التازي نائبة السٌد 

رئٌس مجلس المستشارٌن مرفوقة بالسٌد رشٌد 

المنٌاري عضو مكتب المجلس، مباحثات مع وزٌر 

الشإون الخارجٌة بجمهورٌة السٌنؽال السٌد 

SIDIKI KABA بحضور سفٌر بالده المعتمد ،

، وذلك ٌوم AMADOU SOWبالرباط السٌد 

 . بمقر المجلس2018 ٌناٌر 19الجمعة 

      وخالل هذا اللقاء، ثمنت السٌدة نائلة 

التازي مستوى العالقات األخوٌة والتارٌخٌة 

النموذجٌة القائمة بٌن المملكة المؽربٌة وجمهورٌة 

السٌنؽال فً مختلؾ المجاالت، ودعت إلى استثمار هذه العالقات بما ٌتماشى مع رإٌة قائدي 

. البلدٌن ومصالح الشعبٌن الشقٌقٌن

      وأبرزت السٌدة نائلة التازي األهمٌة التً ٌولٌها صاحب الجاللة الملك دمحم السادس 

نصره هللا لعالقات التعاون جنوب ـ جنوب، كخٌار استراتٌجً للمملكة المؽربٌة، مإكدة أن 

البلدٌن ٌطوران رإٌة مشتركة لتعزٌز شراكة اقتصادٌة على أساس النفع المشترك، ومنخرطان 

.  فً مسار تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة للقارة اإلفرٌقٌة

     وأكدت فً هذا السٌاق على تطابق وجهات نظر البلدٌن بشؤن القضاٌا اإلقلٌمٌة 

.  والدولٌة وكل القضاٌا ذات االهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدٌن والشعبٌن الشقٌقٌن

   وعلى المستوى البرلمانً، استعرضت السٌدة نائلة التازي أهمٌة التركٌبة الجدٌدة 

لمجلس المستشارٌن التً تتمٌز بتعدد وتنوع تمثٌلٌة مختلؾ تعبٌرات المجتمع، السٌاسٌة 

واالقتصادٌة والنقابٌة والمجالٌة، والدور الذي ٌضطلع به المجلس من خالل مكونه 

كما أكدت على أهمٌة البعد البرلمانً فً . االقتصادي فً دعم الشراكة االقتصادٌة بٌن البلدٌن

تعزٌز وتقوٌة العالقات بٌن البلدٌن من خالل استثمار كل الفرص المتاحة بٌن الجانبٌن 

. وبلورة مشارٌع وبرامج عمل مشتركة

 

 

 

   من جهته، ثمن وزٌر الخارجٌة بجمهورٌة السٌنؽال الروابط التارٌخٌة والروحٌة 

. والثقافٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التً تجمع البلدٌن الشقٌقٌن
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   ونوه وزٌر الخارجٌة السٌنؽالً برإٌة صاحب الجاللة الملك دمحم السادس نصره هللا 

. جنوب مع الدول اإلفرٌقٌة-فً تحقٌق تنمٌة شاملة والدفع بعالقات التعاون جنوب

    وقال المسإول السٌنؽالً إن بالده تدعم المملكة المؽربٌة فً كل المحافل 

والمإسسات اإلقلٌمٌة والدولٌة، وأن المؽرب والسٌنؽال كانت لهما دائما مواقؾ متطابقة فً 

.  جمٌع القضاٌا وأنهما ٌعمالن جنبا لجنب بما ٌخدم مصالحهما المشتركة

 البرلمانٌة فً تعزٌز الدٌنامٌة الدبلوماسٌة   كما أكد على أهمٌة الدور الذي تلعبه 

. المتمٌزة التً تعرفها العالقات الثنائٌة للبلدٌن فً مختلؾ المجاالت وعلى كافة المستوٌات

ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
ء
 ءدعقءالمبادرةءالمغربيةءللحكقءاللاايءءءحوللبرلمانءالشيليلءءاألخيرقراررئيلءالمجللءيلتبرءال

 .ءيتلينءاحصينهامكسب
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أكد رئٌس 

مجلس المستشارٌن 

 شما حكٌم بنالسٌد 

 15  االثنٌنٌومش، 

، على أن 2018ٌناٌر 

الشٌلً دعم المبادرة المؽربٌة  قرار البرلمان 

مكسبا ٌتعٌن تحصٌنه  للحكم الذاتً ٌعتبر 

آفاق أخرى بشؤن القضٌة  وتعزٌزه الرتٌاد 

 .الوطنٌة

  مجلسوأكد بنشماش، فً تصرٌح لوكالة المؽرب العربً لألنباء، عقب اجتماع مع وفد

المستشارٌن الذٌن قاموا بزٌارتٌن مإخرا للشٌلً، أن هذا المكسب الذي حققته المملكة ٌضع على 

عاتق الدبلوماسٌة البرلمانٌة مسإولٌات كبٌرة، خاصة فً ما ٌتعلق بتعزٌز هذا المكسب 

واستثمار اآلفاق الكبٌرة والواعدة المطروحة الٌوم على مستوى العالقات بٌن المؽرب والشٌلً 

 .بصفة خاصة، وبٌن المؽرب ومنطقة أمرٌكا الالتٌنٌة بصفة عامة

مجلس أهمٌة المواقؾ الجدٌدة التً عبر عنها البرلمان الشٌلً بمجلسٌه، الوسجل رئٌس 

ومن خالل أبرز التشكٌالت واألحزاب السٌاسٌة الممثلة فٌه، وهً المواقؾ التً أكدت فٌها 

 .للمبادرة المؽربٌة للحكم الذاتً" تؤٌٌد ؼٌر مسبوق"المإسسة التشرٌعٌة بهذا البلد الالتٌنً عن 

قامت فً السنوات القلٌلة "وأشار إلى أن الدبلوماسٌة المؽربٌة، الرسمٌة والبرلمانٌة، 

الماضٌة باختراقات من أبرزها الموقؾ الجدٌد الذي عبر عنه البرلمان الشٌلً والذي ٌإكد على 

وجاهة المقترح المؽربً للحكم الذاتً، وعلى أن المواطنٌن فً األقالٌم الجنوبٌة ٌقررون 

 ." مصٌرهم من خالل الهٌئات التمثٌلٌة، وكذا على رٌادة المؽرب فً مجال العدالة االنتقالٌة

 بن شماش، بهذه المناسبة، بالزٌارتٌن اللتٌن قام بهما وفد من مجلس  السٌدوذكر

المستشارٌن برئاسته إلى الشٌلً والتً توجت بالتوقٌع على اتفاقٌة تعاون فتحت آفاقا جدٌدة 

بٌن البلدٌن، مشٌرا إلى أنه تم خالل هذا االجتماع التداول بشؤن برامج العمل والمبادرات التً 

 .ٌتعٌن القٌام بها لتحصٌن وتعزٌز هذا المكسب

 

 

 

 عبد الحمٌد فاتحً، مستشار برلمانً ورئٌس مجموعة الصداقة  السٌدمن جانبه اعتبر

المؽربٌة الشٌلٌة، أن قرار البرلمان الشٌلً بمثابة مستجد أساسً وجوهري فً تدبٌر القضٌة 
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الوطنٌة، مشددا على أنه ٌفتح المجال ألفق جدٌد لمقاربة ملؾ 

 .الوحدة الترابٌة للمملكة مع دول أمرٌكا الالتٌنٌة بصفة عامة

وسجل أنه ٌتوجب فً إطار الدبلوماسٌة البرلمانٌة العمل 

على تعمٌم هذا القرار على باقً الدول الصدٌقة فً أمرٌكا 

الالتٌنٌة، مضٌفا أن االٌجابً فً القرار هو الربط البناء القائم 

على التراكم السٌاسً والتطور الدٌمقراطً والتطور الحقوقً فً المؽرب، وعلى تجربة 

المصالحة المؽربٌة التً أصبحت نموذجا، وكذا انخراط األقالٌم الجنوبٌة فً المسار التنموي 

 .والدٌمقراطً الذي تشهده المملكة

 أحمد الخرٌؾ، أمٌن المجلس، المكلؾ بشعبة أمرٌكا  السٌدفً سٌاق متصل، أكد

تارٌخٌا وؼٌر "الالتٌنٌة، فً معرض تعلٌقه على قرار البرلمان الشٌلً، أن هذا القرار ٌعد 

فً دول أمرٌكا الالتٌنٌة، وبمثابة انتصار حقٌقً للمملكة وللمجهودات الجبارة التً " مسبوق

 .ٌقوم بها البرلمان بصفة عامة، والدبلوماسٌة الرسمٌة بصفة خاصة

 الخرٌؾ أن القرار ٌعد ثمرة للزٌارات المتبادلة، وخاصة زٌارة وفد  السٌدوأضاؾ

البرلمان الشٌلً لألقالٌم الجنوبٌة، وهً الزٌارة التً مكنته من االطالع بعٌن المكان على ما 

تنعم به هاته األقالٌم من أمن واستقرار وتنمٌة، وهو ما لمسه الوفد عن كثب من خالل 

 .اجتماعات متعددة مع المنتخبٌن والشٌوخ والمجتمع المدنً

ٌذكر أنه بمقتضى هذا القرار، الذي ٌشكل تكرٌسا جدٌدا لمؽربٌة الصحراء بؤمرٌكا 

الجنوبٌة، ٌدعو أعضاء البرلمان بمجلسٌه، الحكومة الشٌلٌة، بوصفها عضوا فً األمم المتحدة، 

 أبرٌل 30، الذي تم اعتماده فً 1754إلى دعم وااللتزام بشكل دائم لفائدة قرار مجلس األمن رقم "

2007". 

وأشاد البرلمان الشٌلً بتفوق مبادرة الحكم الذاتً للصحراء التً تقدم بها المؽرب، 

وهً المبادرة التً حظٌت أٌضا بإشادة األمم المتحدة والمجتمع الدولً باعتبارها مبادرة جدٌة 

 .وذات مصداقٌة من أجل تسوٌة نهائٌة لهذا النزاع اإلقلٌمً

 

 

 

 

 ءعنءمجموعةءالصعاقةءالبرلمانيةءالكوريةء ءالمغربيةاستقبلءوفعالخليفةءاألولءلرئيلءالمجللءي. 
 

مجللءالمستشارينءء
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استقبل الخلٌفة األول لرئٌس مجلس 
المستشارٌن السٌد عبد الصمد قٌوح، مرفوقا 

بالخلٌفة الثالث لرئٌس المجلس السٌد حمٌد 
كوسكوس، وعضوي مكتب المجلس السٌدان رشٌد 

المنٌاري ودمحم عدال، وفدا عن مجموعة الصداقة 

 KIMالبرلمانٌة الكورٌة ـ المؽربٌة برئاسة السٌدة 

Sang Hee بمقر 2018 ٌناٌر 16 ، وذلك ٌوم الثالثاء 

 .المجلس

   وخالل هذا اللقاء، عبر الخلٌفة األول 
لرئٌس المجلس عن اعتزازه القوي بؤهمٌة هذه 

الزٌارة، ودورها فً تدعٌم وتقوٌة عالقات التعاون 
. والصداقة الجٌدة القائمة بٌن المملكة المؽربٌة وجمهورٌة كورٌا الجنوبٌة

  وأكد الخلٌفة األول لرئٌس المجلس أن المؽاربة، رؼم البعد الجؽرافً، ٌنظرون 
بإعجاب كبٌر للنموذج التنموي الفرٌد الذي استطاعت كورٌا الجنوبٌة بناءه، دعا إلى ضرورة 

. استثمار الموقع الجٌو استراتٌجً للبلدٌن إلرساء شراكة نموذجٌة بٌن البلدٌن

  ومن جانبه، استعرض السٌد حمٌد كوسكوس الخلٌفة الثالث لرئٌس المجلس التجربة 
الدٌمقراطٌة للمؽرب، وكذا األوراش الكبرى التً باشرتها المملكة المؽربٌة تحت القٌادة الرشٌدة 

. لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس نصره هللا

من جانبها، ثمنت رئٌسة وفد مجموعة الصداقة البرلمانٌة الكورٌة ـ المؽربٌة مستوى 
عالقات التعاون المتمٌزة التً تجمع بٌن البلدٌن، داعٌة إلى تعزٌزها وتقوٌتها لتطال مختلؾ 

. المجاالت

   وأبرزت المسإولة الكورٌة كذلك، أهمٌة اإلصالحات التً حققها المؽرب فً 
.  بالدها بالدور الرٌادي الذي ٌقوم به فً المنطقةإعجابمجاالت متعددة، كما أبدت 

    وأكدت رئٌسة الوفد البرلمانً الكوري على ضرورة تعزٌز عالقات الشـراكة 
االقتصادٌة بٌن البلدٌن، داعٌة فً هذا اإلطار إلى مزٌد من الدعم للمقاوالت الكورٌة 

. المتواجدة بالتراب المؽربً

   حضر اللقاء سفٌر جمهورٌة كورٌا الجنوبٌة المعتمد بالرباط، ورئٌس مجموعة 
. الصداقة البرلمانٌة المؽربٌة ـ الكورٌة بمجلس النواب السٌد مٌلود بركاوي

 

 

 

 استقبالءمنسقءبرلمانءالعنماركءبالجمليةءالبرلمانيةءلمننمةءاألمنءوالتلاونءفيءء
 .أوروبا
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استقبل السٌد دمحم البكوري رئٌس الشعبة البرلمانٌة 

لمجلس المستشارٌن بالجمعٌة البرلمانٌة لمنظمة األمن والتعاون 

فً أوروبا والسٌد عبد الكرٌم لهمس عضو الشعبة البرلمانٌة 

 منسق برلمان Peter JUEL JENSENبنفس الجمعٌة، السٌناتور 

الدنمارك بالجمعٌة البرلمانٌة لمنظمة األمن والتعاون فً أوروبا 

 .مرفوقا بسفٌر بالده المعتمد بالمؽرب

     فً بداٌة اللقاء، أشاد السٌد دمحم البكوري بمتانة 

عالقات التعاون والصداقة القائمة بٌن المملكتٌن المؽربٌة 

والدنماركٌة، المبنٌة على التفاهم والتعاون المثمر، داعٌا إلى 

تعزٌز وإثراء هذه العالقات وتوسٌع مجاالتها، لما فٌه صالح 

. البلدٌن والشعبٌن الصدٌقٌن

    واستعرض السٌد البكوري أهم اإلصالحات الكبرى التً قام بها المؽرب فً مختلؾ 

المجاالت تحت القٌادة الرشٌدة لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس نصره هللا، والتً جعلت منه 

. نموذجا ٌحتذى به بالمنطقة

   كما أبرز الجهود التً ٌقوم بها المؽرب فً مجال محاربة التطرؾ واإلرهاب، 

واستتباب األمن واالستقرار بالمنطقة، وكذا معالجة مشاكل الهجرة السرٌة، ومكافحة التؽٌرات 

. المناخٌة

    وبدوره، دعا السٌد عبد الكرٌم لهمس إلى استثمار كل الفرص المتاحة بٌن البلدٌن 

لبلورة برامج عمل تساهم فً تعزٌز العمل البرلمانً المشترك،  وإلى االستفادة من التجارب 

والخبرات، وتكثٌؾ التنسٌق والتشاور فً المحافل البرلمانٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة حول مختلؾ 

. القضاٌا ذات االهتمام المشترك

   من جانبه، سجل منسق برلمان الدنمارك بالجمعٌة البرلمانٌة لمنظمة األمن 

. والتعاون فً أوروبا بارتٌاح كبٌر مستوى العالقات المتمٌزة التً تجمع بٌن البلدٌن الصدٌقٌن
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  وفً هذا السٌاق، قال المسإول الدنماركً إن المؽرب 

لدٌه إرادة قوٌة إلبراز ما ٌزخر به من طاقات واعدة فً التطور 

واالزدهار، مإكدا على أهمٌة الدور الذي ٌقوم به فً المنطقة 

. على صعٌد التنمٌة والحفاظ على األمن واالستقرار

   ودعا المسإول الدنماركً إلى تعزٌز عالقات 

الشـراكة االقتصادٌة بٌن البلدٌن الصدٌقٌن، من خالل تشجٌع 

. فرص االستثمار وتقدٌم مزٌد من الدعم لفائدة المقاوالت الدنماركٌة المتواجدة بالتراب المؽربً

   هذا ولم ٌفت المسإول الدنماركً، التنوٌه بالنشاط الحٌوي والعمل المثمر الذي تقوم 

به الشعبة البرلمانٌة لمجلس المستشارٌن داخل الجمعٌة البرلمانٌة لمنظمة األمن والتعاون فً 

. أوروبا
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شارك وفد برلمانً  

القمة اإلفرٌقٌة "مؽربً فً أشؽال 

األولى للقادة من أجل السلم واألمن 

ها الفٌدرالٌة تالتً نظم" والتنمٌة

الدولٌة من أجل السلم العالمً 

بشراكة مع الجمعٌة الدولٌة 

بالعاصمة  للبرلمانٌٌن من أجل السلم وذلك 

  .2018 ٌناٌر 19 و 18السنؽالٌة دكار ٌومً 

 هذه القمة وقد انعقدت ،اإلفرٌقٌة

بالرعاٌة  ى ظاألولى من نوعها التً تح

إفرٌقٌا جدٌدة، تعاون : " تحت شعار،والرئاسة الفعلٌة لرئٌس الجمهورٌة السنؽالٌة ماكً سال

  ."ورخاء مشترك وفق القٌم الكونٌة

وشارك فً هذه القمة اإلفرٌقٌة العدٌد من رإساء الدول وأعضاء الحكومات وأعضاء 

البرلمانات وممثلً األدٌان السماوٌة الثالث 

. والمنظمات الؽٌر حكومٌة ورجال األعمال

أجرى الوفد لقاءا وعلى هامش هذا الحدث 

ثنائٌا مع السٌد مصطفى نٌاس، رئٌس الجمعٌة 

  .الوطنٌة السنؽالٌة

  واستعرض الجانبان آفاق العالقات 

الثنائٌة المتمٌزة بٌن المإسستٌن التشرٌعٌتٌن على 

ضوء الروابط األخوٌة النموذجٌة التً تجمع 

المملكة المؽربٌة بالجمهورٌة السنؽالٌة تحت 

القٌادة الرشٌدة لجاللة الملك دمحم السادس نصره 

 .هللا وأخٌه فخامة الرئٌس ماكً سال

وقد شكلت هذه المناسبة فرصة تباحث فٌها الجانبان سبل تدعٌم هذه العالقات فً 

مختلؾ المحافل اإلقلٌمٌة والدولٌة بما ٌساهم فً تدعٌم أسس السلم واألمن والتنمٌة فً إفرٌقٌا 

فً هذا السٌاق، استعرض الوفد البرلمانً المؽربً التوجهات اإلستراتٌجٌة . وعبر العالم

للسٌاسة اإلفرٌقٌة الجدٌدة التً تنهجها بالدنا والتً أرسى معالمها وٌرعاها جاللة الملك دمحم 

.  فً تحقٌق تنمٌة مستدامة بالقارة اإلفرٌقٌةلإلسهامالسادس وكذا الدور الذي ٌلعبه المؽرب 

 

كما تطرق الجانبان لقرار عودة المؽرب لموقعه ضمن أسرته المإسساتٌة فً االتحاد 

اإلفرٌقً وكذا االستعدادات الجارٌة النضمام المؽرب للمجموعة اإلقتصادٌة لدول ؼرب 

من جهته، أشاد السٌد مصطفى نٌاس، رئٌس الجمعٌة الوطنٌة السنؽالٌة، . (سٌدٌاو)إفرٌقٌا 

بالتوجهات الجدٌدة للسٌاسة الخارجٌة المؽربٌة الموجهة إلفرٌقٌا مشٌدا بحكمة وتبصر جاللة 
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الملك دمحم السادس الذي ٌحظى فً قلوب الشعب السنؽالً وسائر الشعوب اإلفرٌقٌة بمكانة 

.  متمٌزة

هذا، واتفق الجانبان على تفعٌل مجموعتً الصداقة والتعاون فً كال المإسستٌن 

التشرٌعٌتٌن وكذا تنسٌق المواقؾ فً المحافل اإلقلٌمٌة والدولٌة خاصة فً االتحادات البرلمانٌة 

وشكلت مناسبة اللقاء فرصة . القارٌة والجهوٌة اإلفرٌقٌة وكذا فً االتحاد البرلمانً الدولً

. بإفرٌقٌا" الجمعٌة الدولٌة للبرلمانٌٌن من أجل السلم"للتباحت فً سبل توسٌع شبكة 

 

 البرلمانٌة ا فعالٌاتهاحتضنت تً ال، البرلمان المؽربً فً أشؽال هذه القمةوقد مثل

ضم الجمعٌة الوطنٌة السنؽالٌة بتعاون مع الجمعٌة الدولٌة للبرلمانٌٌن من أجل السلم،  وفد هام 

 : منكال

 المستشار أحمد التوٌزي، عضو مجلس المستشارٌن، رئٌس الوفد؛  

 المستشار عبد اإلله حفظً،  رئٌس فرٌق االتحاد العام لمقاوالت المؽرب؛ 

  المستشار السٌد العربً العراٌشً،  رئٌس لجنة الفالحة والشإون اإلقتصادٌة

  بمجلس المستشارٌن؛

  النائب عالل العمراوي،  عضو الفرٌق االستقاللً للوحدة والتعادلٌة بمجلس

 النواب؛

 السٌد عبد الواحد دروٌش،  مستشار عام مكلؾ بالدبلوماسٌة البرلمانٌة.  

لدى الفٌدرالٌة الدولٌة من أجل " سفٌر السالم"وكان الوفد مرفوقا بالسٌد دمحم الشراٌبً، 

 .السلم العالمً

  

 

 

 

 

 

 

 ءفيءنعوةءءءاشاركمجموعةءالتلاونءوالصعاقةءالمغربيةءالبرازيليةءبمجللءالمستشارين
 "آف اقءاللالق اتءبينءالمغربءوالبرازيل"حولءء
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رئٌس مجموعة التعاون  مثل

البرازٌلٌة المستشار السٌد عبد - والصداقة  المؽربٌة 

اللطٌؾ أبدوح بمعٌة المستشار السٌد رشٌد المنٌاري، 

نائب رئٌس المجموعة، مجلس المستشارٌن فً أشؽال 

ندوة نظمها المعهد الملكً للدراسات االستراتٌجٌة ٌوم 

آفاق العالقات بٌن : " فً موضوع2018 ٌناٌر 17

والتً ادارها سفٌر جمهورٌة " المؽرب والبرازٌل

 Joséالبرازٌل االتحادٌة لدى المملكة المؽربٌة  السٌد 

Humberto De Brito Cruz بحضور دبلوماسٌٌن وأساتذة ،

جامعٌٌن وخبراء فً العالقات الدولٌة  وكبٌر االقتصادٌٌن بمركز السٌاسات التابع للمكتب 

 .الشرٌؾ للفوسفاط

خالل هذه الندوة، استعرض الدبلوماسً البرازٌلً حصٌلة العالقات الثنائٌة بٌن البلدٌن 

الصدٌقٌن مع التركٌز على الرافعات االستراتٌجٌة التً من شؤنها توسٌع آفاق التعاون الثنائً 

. بٌنهما فً كافة المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعلمٌة

 وثمن كذلك المبادرات االٌجابٌة التً تبنتها مجموعتً الصداقة البرلمانٌة بكال البلدٌن 

من أجل توطٌد أواصر التعاون البرلمانً وتعزٌز قنوات التواصل بٌن مجلس المستشارٌن 

. ومجلس الشٌوخ البرازٌلً

 بٌن للتقارب كجسر المؽرب ٌلعبه أن ٌمكن الذي الدور على المتدخلون أجمع كما

 انفتاح تم ومن واالقتصادي االستراتٌجً الجٌو لموقعها اعتبارا اإلفرٌقٌة والقارة البرازٌل

  ".البرٌكس"  قبٌل من اقتصادٌة تكتالت على المؽرب
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 اإلشراف

 
 

 
 ؛األمانة العامة لمجلس المستشارين 
 ؛مديرية العالقات الخارجية والتواصل 
 ؛قسم اإلعالم 
 ةمصلحة التواصل واليقظة اإلعالمي. 
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