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من  66بناء عىل أ حاكم الفصل 

من النظام ادلاخيل جمللس  5واملادة  ادلس تور،

بدعوة  2.18.180ملرسوم رمق  املستشارين، وعىل ا

جملس النواب وجملس املستشارين لعقد دورة 

، 2018مارس  27اس تثنائية ابتداء من 

جلسة  ،2018مارس  27يوم الثالاثء  اجمللس عقد

 هذه ادلورة.الفتتاح  خصصتحكمي بن شامش برئاسة رئيس اجمللس الس يد معومية 
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 07/2018رقم   اجتماع ▪
 2018  مارس 14   األربعاءليوم  

 

 

الس يد عبد  اجامتعا برئاسة اجامتعا برئاسة 2018مارس  14يـوم ال ربعاء  مكتب جملس املستشارينعقد 

  ستشارين، وحضور الس يدة والسادة:رئيس جملس امل احلكمي بن شامش 

          

 اخلليفة ال ول للرئيس؛      : عبد الصمد قيوح        ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛     :      عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛      :      محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛     :          انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛        :      د املنياريرش ي ▪

 حماسب اجمللس؛ :                    العريب حملريش ▪

 أ مني اجمللس؛       :      أ محد اخلريف         ▪

 أ مني اجمللس.      :         أ محد تويزي ▪

                         

  السادة:فامي اعتذر عن احلضور لك من 

   اخلليفة الرابع للرئيس؛        :       عبد القادر سالمة  ▪

 حماسب اجمللس؛  : عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أ مني اجمللس.        :           محمد عدال ▪
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 جامتعالقرارات الصادرة عن الا

 

 االإدارة جبرد القرارات غري  بتلكيف 01/07/2018رمق  قرار

 املنفذة.

 

 الترشيع:  ▪

   موضوع تقدم معل اللجان بشأ ن مشاريع ومقرتحات القوانني  بربجمة 02/07/2018 رمققرار

 احملاةل عىل اجمللس، مضن ندوة الرؤساء حبضور وزير العالقات مع الربملان.

  س ناد 03/07/2018 رمققرار النظر لرئاسة اجمللس للتنس يق مع رئاسة جملس النواب  بإ

 ور مرسوم رئيس احلكومة يف املوضوع.حول موعد افتتاح ادلورة الاس تثنائية جملليس الربملان بعد صد

  دراج بعض  بدلعوة 04/07/2018 رمققرار ماكنية اإ الجامتع ندوة الرؤساء للتشاور حول اإ

مقرتحات القوانني مضن جدول أ عامل ادلورة الاس تثنائية، والتداول يف وضعية النصوص املعروضة عىل جملس 

 املستشارين.

  حاةل 05/07/2018 رمققرار مكتب جملس املستشارين ترشيعية اليت توصل هبا النصوص ال  بإ

 عىل اللجان ادلامئة اخملتصة: 2017بعد اختتام دورة أ كتوبر 

حداث صندوق لمتويل الصناع التقليدينيقانون يقيض  مقرتح • . تقدم به السادة بإ

املستشارون عبد السالم اللبار، امعر حداد أ محد بب، أ محد خلريف من الفريق الاس تقاليل 

 حدة والتعادلية.للو 

 14صادر يف  1.03.194من الظهري الرشيف رمق  9قانون يقيض بتمتمي املادة  مقرتح •

)حمال . مبدونة الشغلاملتعلق  65.99( بتنفيذ القانون رمق 2003سبمترب 11) 1424من رجب 

 عىل اجمللس من جملس النواب(.

ثباملتعلق  17.88بنسخ القانون رمق  52.17قانون رمق  مرشوع • ات مدة الصالحية بإ

)حمال  .اخملصصة الس هتالك االإنسان أ و احليواانت بملصربات وش به املصربات واملرشوبت املعلبة

 من جملس النواب(.

)حمال من جملس . بتنظمي همنة وكيل ال سفاريتعلق  11.16قانون رمق  مرشوع •

 النواب(.

  حاةل 06/07/2018 رمققرار اليني عىل جملس مقرتيح القانونني التنظمييني الت بإ

 .من ادلس تور 85النواب قصد ادلراسة والبت طبقا ل حاكم الفصل 
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قانون تنظميي يقيض بتمتمي القانون التنظميي رمق  مقرتح •

. تقّدم به الس يدات والسادة أ عضاء بجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئاملتعلق  128.12

 فريق العداةل والتمنية.

طريقة املتعلق ب 085.13ي يقيض بتمتمي القانون التنظميي رمق قانون تنظمي مقرتح •

. تقّدم به تقّدم به الس يدات والسادة أ عضاء فريق ال صاةل تس يري اللجان النيابية لتقيص احلقائق

 واملعارصة.

 

 أ شغال اللجان ادلامئة املؤقتة:  ▪

 

  موافاة رئاسة مراسةل تذكريية لبعض مكوانت اجمللس قصد  بتوجيه 07/07/2018 رمققرار

بأ سامء أ عضاهئا املنتدبني للعضوية يف اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول أ حداث  -يف أ قرب الآجال -اجمللس 

 والربانمج الاقتصادي املصاحب لها. 1998فرباير  17جرادة ومأ ل االتفاقية الاجامتعية املوقعة بتارخي 

 

 العالقات اخلارجية والتعاون والرشاكة: ▪

  لالحتاد الربملاين العريب املزمع  27 عىل املشاركة يف املؤمتر الـبملوافقة  08/07/2018 رمققرار

 .2018 أ بريل 05و 04 يويم عقده بلقاهرة / مرص

  عىل املشاركة يف أ شغال اللجنة التنفيذية لالحتاد بملوافقة  09/07/2018 رمققرار

 .2018 ماي 23و 22يويم  الربملاين االإفريقي املزمع عقدها ببوجومبورا، رواندا

  عىل تسديد مسامهة جملس املستشارين يف مزيانية بملوافقة  10/07/2018 رمققرار

 .2018الاحتاد الربملاين ادلويل برمس س نة 

  عىل تسديد مسامهة جملس املستشارين يف مزيانية بملوافقة  11/07/2018 رمققرار

 .2018الإساليم برمس س نة احتاد جمالس ادلول ال عضاء يف منظمة التعاون ا

  ملقرتح تصور بشأ ن انعقاد جلسة احلوار بملوافقة واملتابعة  12/07/2018 رمققرار

 28واذلي مت تأ جيهل اإىل غاية  2018أ بريل  22 – 21الربملاين العريب ال ورويب مبجلس املستشارين يويم 

 (.2018أ بريل  29 –
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 مسية اليت عىل ادلعوة الر بملوافقة  13/07/2018 رمقرار ق

تلقاها الس يد عبد الصمد قيوح اخلليفة ال ول للرئيس من نظريه السيناتور 

كريستيان اكمبون رئيس جلنة الصداقة الفرنس ية املغريب مبجلس الش يوخ 

الفرنيس، وذكل للقيام بزايرة معل لفرنسا رفقة أ عضاء مجموعة التعاون والصداقة املغربية الفرنس ية مبجلس 

 .2018أ بريل  21اإىل  18الفرتة املمتدة من املستشارين خالل 

  حاةل  14/07/2018 رمققرار جلنة الصداقة الرتكية املغربية  موضوع توجيه ادلعوة لرئيسةبإ

بمجلعية الكربى لرتكيا بمس رئييس مجموعيت التعاون والصداقة املغربية الرتكية بلربملان املغريب للقيام بزايرة معل 

 عىل جلنة التنس يق بني اجمللسني. 2018أ بريل  24اإىل  19رتة املمتدة من لبالدان خالل الف

  عداد بياانت بملوافقة  15/07/2018 رمققرار عىل تلكيف االإدارة حتت اإرشاف احملاس بني بإ

 رصف املزيانية اخملصصة للمهام ادليبلوماس ية.

 

 التكوين والتكوين املس متر: ▪

   د سلسةل من اللقاءات يؤطرها سفراء سابقون عىل عق بملوافقة 16/07/2018 رمققرار

 حول لك ما يتعلق بلقضااي الوطنية.

  مراسةل اإىل رئيس جملس النواب للتذكري مبوضوع املنتدى بتوجيه  17/07/2018 رمققرار

 التأ سييس(. امليثاق)التصديق عىل مرشوع  الربملاين االإفريقي وال مريكوالتيين

 
 

  ال نشطة االإشعاعية للمجلس:  ▪

 س ناد 19/07/2018رمق  رارق النظر لرئاسة اجمللس لوضع برانمج زمين ل جرأ ة الورقة  بإ

 املهنجية التنفيذية ملتابعة مسار البناء التشاريك للمنوذج املغريب للعداةل الاجامتعية.

 س ناد 20/07/2018رمق  قرار النظر لرئاسة اجمللس لالإرشاف عىل الرتتيبات االإعدادية  بإ

 الثانية للمنتدى الربملاين لتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة بلش باب. للورشة التحضريية

 

 رشاكة: ▪

  برام مذكرة تفامه بني بملوافقة 21/07/2018 رمققرار جملس املستشارين واجمللس  عىل اإ

  .ال مرييك للقياديني الس ياس يني الش باب )الوالايت املتحدة ال مريكية(
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 خمتلفات: ▪

  الس يد  عىل اس تقبال بملوافقة 22/07/2018 رمققرار

 29 ، يومعضو الربملان ال ملاينRodrich Kiesewetter رودريش كزيفرت 

 كونراد أ دانور. مؤسسة بناء عىل طلب، 2018 مارس

  جمللس احملاس بة الختاذ االإجراءات الرضورية لتدبري خمزون بلتفويض  23/07/2018 رمققرار

 ير عن ذكل أ مام مكتب اجمللس يف مس هتل لك شهر.اجمللس من اللوازم املكتبية، وعرض تقر 
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 قضااي للمتابعة

 الترشيع: ▪

 وضعية مشاريع ومقرتحات القوانني قيد ادلرس أ مام اجمللس. -

التبادل الآيل للمعلومات بسن أ حاكم انتقالية يف شأ ن  2.18.117مرشوع مرسوم بقانون رمق  اإحاةل -

النواب، ووافقت عليه جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين  )ورد عىل اجمللس من جملس. ل غراض جبائية

 (.2018فرباير  23واملناطق املغربية احملتةل، خالل اجامتعها املنعقد بتارخي 

 خبار بتوصل جملس النواب بلنصوص التالية:اإ   -

 15.95بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رمق  73.17قانون رمق  مرشوع •

 ، فامي خيص مساطر صعوبت املقاوةل.نة التجارةمبدو املتعلق 

 1.75.73بنسخ أ حاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  67.17قانون رمق  مرشوع •

 بلتنظمي العام للقوات املساعدة( املتعلق 1976أ بريل  12) 1396من ربيع الآخر  12الصادر يف 

( 1973أ بريل  4) 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533والظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

 ال سايس اخلاص برجال القوات املساعدة. بلنظاماملتعلق 

بلصحافة املتعلق  88.13يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  71.17قانون رمق  مرشوع •

 .والنرش

النقل ادلويل عرب الطرق يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأ ن  40.16قانون رمق  مرشوع •

حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية بني  2016أ بريل  5املوقع بلربط يف  ،للراكب والبضائع

 .سلوفينيا

، اتفاق التعاون التجاري والاقتصادييوافق مبوجبه عىل  34.16قانون رمق  مرشوع •

 .حكومة اململكة املغربية وجملس وزراء البوس نة والهرسكبني  2016مارس  24املوقع بلربط يف 

أ كتوبر  11يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بلوسأاك يف  80.17رمق قانون  مرشوع •

يف  لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييببني اململكة املغربية ومجهورية زامبيا  2017

 .ميدان الرضائب عىل ادلخل

التعاون واملساعدة يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول  75.17قانون رمق  مرشوع •

بني حكومة اململكة املغربية  2017أ كتوبر 11، املوقع بلربط يف املتبادةل يف اجملال امجلريك االإدارية

 وحكومة روس يا الاحتادية.
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، املوقع اخلدمات اجلويةيوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأ ن  74.17قانون رمق  مرشوع •

 .هورية الرصبيةحكومة اململكة املغربية وحكومة امجل بني  2017سبمترب  15يف  ببلغراد

، املوقع اخلدمات اجلويةيوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأ ن  59.17قانون رمق  مرشوع •

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اجليبويتبني  2016بلربط يف فاحت أ غسطس 

حداث نظام املعاشات يتعلق  24.92قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  مقرتح  • بإ

القايض بتطبيق  53.99والقانون رمق  35.04كام مت تغيريه بلقانون رمق  ضاء جملس النوابلفائدة أ ع

 عىل أ عضاء جملس املستشارين. 24.92أ حاكم القانون رمق 

 

 أ شغال اللجان ادلامئة املؤقتة:  ▪

 

 أ شغال اللجان ادلامئة؛ برانمج -

حبضور لك من  ارجية والفالحةجلنيت اخلالفريق الاشرتايك عقد اجامتع عاجل ومشرتك بني  طلب -

وزير اخلارجية والتعاون ادلويل ووزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغابت لتدارس 

ثر قرار حممكة العدل ال وربية يف املوضوع؛ مس تجدات اتفاقية الصيد البحري  عىل اإ

 لتقيص احلقائق يةجنة النيابية النياب الل للعضوية يف  محيد كوسكوسالفريق احلريك للس يد  انتداب -

والربانمج الاقتصادي املصاحب  1998فرباير  17املوقعة بتارخي  أ حداث جرادة ومأ ل االتفاقية الاجامتعيةحول 

 لها

 

 شؤون اإدارية: ▪

 

 .أ طر اجمللس لفائدةفعاليات التكوين املس متر  حولعرض  -

شارة  الس يدة مسرية القامسيعىل وضع  ةاإىل املوافقفريق التجمع الوطين لل حرار الرايم  طلب  - رهن اإ

 .الفريق

 

 ال نشطة االإشعاعية للمجلس:  ▪

 

 جملس املستشارين.  اذلي نظمه 2018 فرباير 20 ليوماليوم العاملي للعداةل الاجامتعية  حولتقرير  -
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 قضااي لالإخبار

 

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية: ▪

 

بشأ ن القانون التنظميي  70/18 حتت عدد 2018مارس  6بتارخي قرار احملمكة ادلس تورية  صدور -

جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانوناملتعلق  86.15رمق  ، واذلي رّصحت مبوجبه بعدم بتحديد رشوط واإ

 مطابقة عدد من مواده لدلس تور.

ي بشأ ن القانون التنظمي 18/71 حتت عدد 2018مارس  12قرار احملمكة ادلس تورية بتارخي  صدور -

تطبيقا ل حاكم الفصلني  بلتعيني يف املناصب العليااملتعلق  02.12بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  21.17رمق 

 17) 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20من ادلس تور، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  92و 49

 (، واذلي رّصحت بأ ن ما ورد فيه ال خيالف ادلس تور.2012يوليو 

 

 العالقات اخلارجية والتعاون والرشاكة: ▪

 

يرلندية ابتداء من دورةتغيري  -  .2018 أ بريل رئيس مجموعة التعاون والصداقة املغربية االإ

 اجلنوب اإفريقيا.يف عضوية مجموعة التعاون والصداقة املغربية تغيري  -

برملانية من  موضوع "وهجة نظر حولمشاركة الربملان املغريب يف جلسة الاس امتع  حولتقرير  -

آمنة ومنظمة ومنتظمة"   .2018 فرباير 23و 22 يويم بنيويوركأ جل وضع ميثاق عاملي لهجرة أ

مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أ شغال ادلورة الثالثة ملؤمتر احتاد جمالس  حولتقرير  -

 .2018يناير  18 – 14 أ ايمادلول ال عضاء يف منظمة التعاون االإساليم اليت انعقدت بيران 
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 للدراسة والتصويت على مشروع ق انون جاهز.  جلسة عمومية ▪
 

عقد جملس املستشارين جلسة عامة 

 برئاسة الس يد 2018مارس  27ترشيعية يوم الثالاثء 

، عبد القادر سالمة اخلليفة الرابع لرئيس اجمللس

مرشوع قانون رمق لدلراسة والتصويت عىل  خصصت

املتعلق بتسنيد  33.06بتغيري وتمتمي القانون رمق  69.17

 .ال صول

وقد صادق اجمللس عىل هذا املرشوع 

 .بالإجامع
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http://cc.parlement.ma/docs/pv_com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2069.17%20%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20scan.pdf
http://cc.parlement.ma/docs/pv_com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2069.17%20%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20scan.pdf
http://cc.parlement.ma/docs/pv_com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2069.17%20%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2033.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20scan.pdf
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. •
 

 والتصويتلبت يف التعديالت ل  خصص جدول أ عامهل 2018مارس  26 االإثننيعقدت اللجنة اجامتعا يوم 

 املتعلق بتسنيد ال صول. 33.06بتغيري وتمتمي القانون رمق  69.17مرشوع قانون رمق عىل 

 وبعد أ ن مت حسب التعديالت املقدمة، صادقت اللجنة عىل املرشوع بالإجامع بدون تعديل.

ويندرج مرشوع القانون مضن اجملهودات الرامية لتطوير املالية التشاركية يف املغرب، وبخلصوص شهادات 

 .حمورية لتمنية نشاط الفاعلني يف السوق املايل التشاريكالصكوك اليت تعد أ لية 

طار ترشيعي وتنظميي  نشاء اإ وهيدف املرشوع اإىل بناء هنج متاكمل لتمنية املالية التشاركية يف اململكة، واإ

حيمك خمتلف مكوانت القطاع املايل، مبا فهيا القطاع املرصيف، وقطاع سوق الرساميل، وقطاع التأ مني، عىل اعتبار 

أ ن تمنية هذا القطاع من شأ هنا أ ن تسامه يف زايدة املعروض من اخلدمات املالية وتمنية املدخرات وكذا تعبئة مصادر 

ضافية للمتويل  .اإ

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. •
 

 60.17دراسة مرشوع قانون رمق خصص ملواصةل  2018مارس  26يوم االإثنني عقدت اللجنة اجامتعا 

ق بتنظمي التكوين املس متر لفائدة أ جراء القطاع اخلاص وبعض فئات مس تخديم املؤسسات واملقاوالت يتعل

 العمومية وال شخاص الآخرين غري ال جراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا.

ثر ذكل عىل حتديد  وخالل هذا الاجامتع أ هنت اللجنة املناقشة التفصيلية ملواد املرشوع، ومت االتفاق اإ

عىل الساعة الثانية عرشة زوالا كآخر أ جل لتقدمي الفرق واجملموعات الربملانية  2018مارس  30عة يوم امجل

لتعديالهتا حول املرشوع، عىل أ ن يمت البت فهيا والتصويت عىل املرشوع برمته يف الاجامتع املقرر انعقاده يوم 

 عىل الساعة العارشة صباحا. 2018أ بريل  03الثالاثء 

 

 

 

 

أشغال اللجان الدائمة...  

 أشغال اللجان الدائمة...
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 .اإلنتاجيةالف الحة والقطاعات  لجنة   •
 

  عىل الساعة الثانية عرشة زوالا: 2018مارس  28ال ربعاء 

بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من  73.17دراسة مرشوع قانون رمق  ▪

مبدونة التجارة، فامي خيص مساطر صعوبت  املتعلق15.95القانون رمق 

 .وةلاملقا

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. •
 

  ة العارشة صباحا:عىل الساع 2018أ بريل  03الثالاثء 

يتعلق  60.17البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  ▪

التكوين املس متر لفائدة أ جراء القطاع اخلاص وبعض فئات  بتنظمي

العمومية وال شخاص الآخرين غري  مس تخديم املؤسسات واملقاوالت

 .ال جراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين 
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مباحثات رئيس مجلس المستنشارين مع رئيس مجموعة  رئيس المجلس يجري مع   ▪
 .سيدياو

 

أ جرى الس يد حكمي بن شامش رئيس جملس 

، مباحثات مع 2018مارس  22املستشارين، يوم امخليس 

"مصطفى سييس لو"  Moustapha Cissé Lo الس يد

رئيس برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب 

فريقيا) (، وذكل عىل هامش مشاركته عىل رأ س CEDEAOاإ

بتعاون  وفد برملاين يف أ شغال الندوة اليت نظمها الربملان املغريب

مع برملان اجملموعة حول موضوع "تيسري تنقل ال شخاص 

 والبضائع بني البدلان االإفريقية: أ ية أ ليات".

العالقات بني اململكة املغربية ودول  وخالل هذا اللقاء، عرب اجلانبان عن اعزتازهام بدلينامية اليت تشهدها

فريقيا، واليت تعززت بلعديد من املبادرات اليت مشلت احلقل ادليين واالإنساين والتمنوي والتضامين، وتوجت  غرب اإ

 بلتوقيع عىل مجموعة من االتفاقيات الهامة يف خمتلف اجملاالت.

ملغرب يف تقوية عالقاته مع دول القارة ويف هذا الس ياق، أ كد رئيس جملس املستشارين أ ن اخنراط ا   

الافريقية بشلك عام ومع دول منطقة افريقيا بشلك خاص ينطلق من تصور اسرتاتيجي متجدد ومتاكمل حدده 

صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا من خالل خمتلف مبادرات جاللته، والقامئ عىل أ ولوية الاعامتد 

ية للقارة الافريقية، وعىل ترس يخ العالقات التارخيية مع بدلاهنا يف اإطار اسرتاتيجية عىل املقومات والقدرات اذلات 

 عالقات التعاون جنوب ـ جنوب.

كام أ برز الس يد رئيس اجمللس أ مهية التعاون الربملاين يف تعزيز ومتتني هذه العالقات، جمددا يف هذا   

التفامه املوقعة بني الربملان املغريب وبرملان اجملموعة  االإطار اخنراط جملس املستشارين يف تفعيل مضامني مذكرة

 بلربط. 2017أ كتوبر  30الاقتصادية دلول غرب افريقيا يوم 

 

 أنشطة الرئاسة/العالق ات الخارجية...
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من هجته جدد رئيس برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب     

فريقيا التأ كيد عىل ادلمع الاكمل لربملان "س يدايو" النضامم اململكة املغربية لهذا التك  تل ملا يوفره من فرص التاكمل اإ

والتضامن لفائدة شعوب املنطقة، مش يدا يف هذا الاجتاه برؤية صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا 

 جنوب.-خبصوص بني بدلان القارة االإفريقية وتعزيز التعاون جنوب

هذا ومل يفت رئيس جملس املستشارين، خالل هذه املباحثات، هتنئة رئيس برملان اجملموعة الاقتصادية     

فريقيا عىل حصوهل عىل جائزة مؤسسة "كرانس مونتاان" لس نة  مبناس بة املنتدى املنعقد مبدينة  2018دلول غرب اإ

قلميي وادلفاع عن حرية ادلاخةل املغربية، تقديرا للجهود اليت يقوم هبا برملان "س يدايو " من أ جل حتقيق الاندماج االإ

 ومصاحل شعوب املنطقة.
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المجموعة االقتصادية لدول    انضمام المغرب الىيبرز أهمية  رئيس المجلس    ▪
"تيسير تنق ل األشخاص والبضائع بين البلدان  في ندوة حول "  إفريقيا الغربية

 .اإلفريقية: أي آليات"

طار  املتجدد املغريب احلضور ريستك اإ

طار ويف االإفريقية، القارة يف والفاعل  يف املسامهة اإ

 ال مهية وذات الراهنة واملواضيع القضااي تدارس

قلميية الساحة عىل املطروحة  الصيغ وحبث والقارية، االإ

 القارة بدلان بني الاقتصادي التعاون بتعزيز الكفيةل

 برملان مع لتعاونب املغريب الربملان نظم ،االإفريقية

فريقيا غرب دلول الاقتصادية اجملموعة  "س يداو"، اإ

 والبضائع ال شخاص تنقل "تيسري موضوع حول ندوة

 امخليس يوم وذكل أ ليات"، أ ي االإفريقية: البدلان بني

 اجمللس. مبقر 2018 مارس 22

 املستشارين جملس ئيسر  شامش بن احلكمي عبد الس يد لكمةب الندوة لهذه الافتتاحية اجللسة متزيت وقد

 جنوب – جنوب التعاون تقوية يف اململكة السرتاتيجية تتوجيا يعد للمجموعة لالنضامم املغرب طلب أ ن فهيا أ كد

 وس ياس ية اترخيية عالقات املنطقة هذه دول من وعدد للمغرب وأ ن خصوصا االإفريقية، القارة بدلان مع خاصة

 املمتزية والعالقات العريقة والروحية واحلضارية االإنسانية الروابط عىل مشددا وممتزية، معروفة ودينية واقتصادية

 .املنطقة هذه بدول املغرب جتمع اليت الفعال والتضامن املمثر التعاون من

 املغرب انضامم يفتحها أ ن يرتقب اليت الواعدة الاقتصادية الآفاق شامش بن الس يد اس تعرض وبعدما

 غرب دلول الاقتصادية اجملموعة اإىل الانضامم يف املغرب رغبة أ ن أ كد فريقيا،اإ  غرب دلول الاقتصادية للمجموعة

فريقيا آفاقا س يفتح أ نه ال كيد االإميان من انبع اإ  رامكها اليت والتجربة اخلربة بوضع وسيسمح القارة بدلان أ مام واعدة أ

شارة رهن املغرب  .اململكة تعرفها اليت ادية،الاقتص ادلينامية نتاج تقامس وكذا املنطقة، هذه يف ال شقاء اإ
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 انضامم حال يف افريقيا، غرب دول مجموعة تصبح أ ن توقعت ادلراسات بعض أ ن الصدد، هذا يف وأ وحض

لهيا، املغرب  أ سواق ولتواجد علهيا، تتوفر اليت الطبيعية والرثوات الاماكانت بفضل عامليا، 16 ال الاقتصادية القوة اإ

 االإفريقية، اجملموعة هذه بدلان داخل ويعيشون ش باب، ال رض شعوب أ كرث يعتربون طنموا مليون 320 تضم جتارية

     .مربع لكم ماليني 5,1 مساحة عىل ومتتد دوالر، مليار 700 اإىل جممتعة اخلام ادلاخيل انجتها يصل واليت

 

فريقيا، غرب دلول الاقتصادية اجملموعة مع للمملكة املؤسساتية بلعالقات ذكر كام  صفته خالل من اإ

 مربزا أ نشطهتا، يف واملسامهة املنظمة اجامتعات من عدد يف املشاركة من مكنته واليت س نوات، عدة منذ مكالحظ،

 همامت يف أ ساس يا عضوا جعهل مما املنطقة، يف الزناعات حل أ جل من الوساطة همامت من مجموعة قاد املغرب أ ن

 .بملنطقة والاس تقرار السالم حفظ

 عىل وتعمل ال فارقة، املواطنني تنقل حرية تضمن س ياسات تبين اإىل بملناس بة، شامش، بن الس يد ودعا

ضافة بلهجرة، املتعلقة القضااي يف ادلول وبني املنطقة داخل التعاون تعزيز  مواتية بيئة خلق كيفيات يف التفكري اإىل اإ

 وضع رضورة عىل مشددا بدلاهنم، تمنية يف املهجر، دول يف املوجودين أ ولئك س امي ال املهاجرين، مشاركة لتسهيل

طار وضع خالل من ال ولوايت، مضن الهجرة قضية  تسامه أ ن ميكن ال فريقية القارة يف الهجرة لس ياسة اسرتاتيجي اإ

دماج وضامن الهجرة، عن وتنتج تفرضها اليت واملشألك للتحدايت التصدي يف  ذات االإشاكالت ومواهجة املهاجرين، اإ

قلميية الوطنية اساتالس ي يف الصةل  .والتمنية والتعاون والاس تقرار ال من بقضااي واالإ
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وفد برلماني المغربي يترافع بجنيف من أجل   ▪
 هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة  

 

يف أ شغال امجلعية  مغريبوفد برملاين  شارك

مارس  28و  24لالإحتاد الربملاين ادلويل املنظمة ما بني   138

 .اجلاري جبنيف

جراء الوفد ل وق من سلسةل د متزيت هذه املشاركة بإ

الرتافعية املكثفة من أ جل حث الربملاانت  ةنشطال  لقاءات و ال

عىل مصاحبة اجملهودات املبذوةل من قبل منظمة ال مم املتحدة 

آمنة ومنظمة ومنتظمة"  لبلورة "ميثاق دويل من أ جل جهرات أ

 11و  10سيمت عرضه للمصادقة يف مؤمتر دويل س يقام يويم 

  مبراكش. 2018دجنرب 

  

اليت أ قميت يف أ كتوبر املايض  137يف هذا الس ياق، وبعد مصادقة االإحتاد الربملاين ادلويل خالل مجعيته 

بسانت بيرتس بورغ بروس يا عىل مقرتح مقدم من قبل الربملان املغريب يف موضوع " تعزيز التعاون الربملاين واحلاكمة 

آمنة ومنظمة ومنتظمة"، رمست اللجنة ادلامئة يف جمال الهجرة يف أ فق امل صادقة عىل ميثاق دويل من أ جل جهرات أ

املستشار أ محد التويزي، أ مني جملس  2018مارس  26املعنية بدلميوقراطية وحقوق االإنسان صبيحة يوم 

شانزي )عضو كونغريس  النواب املستشارين، مقررا، اإىل جانب مقررين مساعدين وهام الس يد خويص اينياس يو اإ

س بانيا( والس يدة اكرينا سوزا )من امجلعية الترشيعية للسالفادور(، ملكفا بصياغة مرشوع قرار يف املوضوع يمت  بإ

 لالإحتاد الربملاين ادلويل اليت س تقام يف أ كتوبر املقبل. 139عرضه للمصادقة عىل امجلعية 

ياق العام اذلي جاء فيه مقرتح ويف لكمة هل، اس تعرض الس يد أ محد التويزي أ مام أ عضاء اللجنة الس   

عداد وصياغة واملصادقة  الربملان املغريب وكذا أ ليات فعاةل ملواكبة الربملاانت الوطنية والاحتاد الربملاين ادلويل مسار اإ

 وكذا تفعيل امليثاق العاملي حول الهجرة.
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كويفاس برون، رئيسة يف ذات الس ياق، عقد الوفد الربملاين املغريب جلسة معل مع الس يدة اكبرييال 

اجلانبان عىل تنظمي ندوة برملانية حول  اتفاقالربملاين ادلويل، خصص لتدارس مجةل من املقرتحات اكن أ مهها  الاحتاد

الهجرة وذكل مبوازاة املؤمتر ادلويل اذلي س يعقد مبراكش وخيصص للمصادقة عىل "امليثاق العاملي من أ جل جهرات 

آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وس تك خمطط برملاين ملالمئة الترشيعات  صياغة الربملانيةون من مجةل خمرجات هذه الندوة أ

  الوطنية مع مضامني هذا امليثاق اذلي سيمت اعامتده.

"تعزيز النظام العاملي  واكنت للوفد الربملاين املغريب لكمة أ ثناء اجللسة اخملصصة للمناقشة العامة يف موضوع

ة اإىل حلول س ياس ية قامئة عىل وقائع"، اس تعرضت خاللها ممزيات س ياسة الهجرة اليت للمهاجرين والالجئني: احلاج

يبارشها املغرب وكذا اجملهودات اليت يبذلها املغرب كبدل مصدر وكبدل عبور، مت كبدل اس تقرار الإرساء س ياسة منوذجية 

  ايب.يف جمال الهجرة واللجوء مبنية عىل مقومات الكرامة ومس تلزمات الاندماج االإجي

كام اس تعرضت لكمة الوفد الربملاين املغريب التحدايت اليت تواهجها القارة االإفريقية يف جمال الهجرة، ومتت 

املنظمة يف يناير املايض بديس  30بالسرتاتيجية اليت اعمتدها االإحتاد االإفريقي يف دورته ال  االإطاراالإشادة يف هذا 

اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا بصفته "رائد الهجرة"  صاحب وقدهماها أ بب، ويه الاسرتاتيجة اليت أ رىس معامل 

 كعربون عىل الاخنراط الفعال واجلدي للمغرب يف ادلفاع عن املصاحل احليوية للشعوب االإفريقية.
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يسلط الضوء من برازيليا    وفد برلماني مغربي ▪
على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال  

 .اءالم

 

سلط برملانيون مغاربة، يف ندوة برملانية نظمت 

طار أ شغال  2018مارس  20الثالاثء  يوم بربازيليا يف اإ

املنتدى العاملي للامء، الضوء عىل التقدم اذلي أ حرزه 

 .املغرب يف جمال س ياسة تدبري هذه املادة احليوية

رئيس جملس ل اخلليفة ال ولوأ كد 

قيوح، خالل هذا اللقاء املستشارين، الس يد عبد الصمد 

، أ ن املغرب "دور الربملاانت واحلق يف املاء"املنعقد حول 

 .جسل مكتس بات ال تنكر يف س ياسة تدبري قطاع املاء

يف هذا  شاركوبسط الس يد قيوح، اذلي 

سطحية املنتدى العاملي عىل رأ س وفد برملاين من جملس املستشارين، التجربة املغربية يف جماالت تعبئة املياه ال 

بواسطة السدود الكربى، وسقي أ كرث من مليون ونصف املليون هكتار والزتود بملاء الصاحل للرشب املعمم عىل 

 .الوسط احلرضي

ن اجلهود املبذوةل يف هذا اجملال تبقى غري اكفية مقارنة بخملاطر اليت بتت هتدد جودة واس مترارية  وقال اإ

 .برشية اليت بلغت مس توايت مقلقةاملوارد املائية، بسبب ال نشطة ال 

وأ ضاف أ نه فضال عن بلورته اسرتاتيجية وطنية يف تعبئة املوارد املائية، فاإن املغرب اجهتد يف وضع 

ترشيع مايئ يروم ترش يد اس تعامل املاء، وتعممي الاس تفادة منه مع احلرص عىل حامية مكية ونوعية ال مالك العامة 

 .حول املاء لبنة أ ساس ية محلاية الرثوة املائية 36-15املائية، موحضا أ ن القانون 

وأ برز أ ن طموح ال شخاص، عىل اخلصوص ساكنة املناطق اليت تعاين من العطش واجلفاف يف هجات 

علينا كفاعلني العمل لك من موقعه عىل جعل ورش الس ياسة املائية ورشا ذا أ ولوية "عدة من العامل، تفرض 

 ." تطور املسار التمنوي لبدلانناقصوى، ل نه املؤرش ال سايس عىل
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ممثال عن عدد من برملاانت دول العامل  150وشارك يف هذه الندوة 

قدموا جتارب بدلاهنم يف جمال حامية املوارد املائية وتكريس احلق يف املاء من خالل املصادقة عىل قوانني تس تجيب 

 .للتحدايت اليت تطرهحا القضااي املائية

صدار وتوجت هذه الندوة ال عالن برملاين"ربملانية بإ شدد فيه الربملانيون املشاركون يف املنتدى العاملي  "اإ

مارس اجلاري، عىل أ مهية هجود املؤسسات الترشيعية يف ضامن ال من  23للامء، اذلي تتواصل أ شغاهل اإىل غاية 

 .املايئ

ب وخدمات التطهري، اإىل ودعت هذه الوثيقة، اليت أ برزت كذكل أ مهية الولوج اإىل املاء الصاحل للرش 

تبادل الاس تفادة من الابتاكرات والتجارب والس ياسات العمومية وال طر القانونية واملامرسات اجليدة بدلول 

 .املشاركة، من أ جل ضامن النجاعة يف اس تغالل املاء

عطاء ال ولوية لل من املايئ يف خمتلف املوارد املالية وغري املالية، ال وطنية وادلولية، وطالب املشاركون بإ

 .املوهجة اإىل البدلان اليت تعاين من صعوبت يف الولوج اإىل هذه املادة احليوية

عىل رضورة ضامن اس مترارية التعديالت الترشيعية والس ياسات العمومية اليت  "االإعالن الربملاين"وشدد 

 .تعمل عىل جتويد احلاكمة والنجاعة املائية والاس تعامل املعقلن لهذا املورد

الوفد الربملاين جمللس املستشارين لقاءات مع مسؤولني  أ جرىوعىل هامش مشاركته يف أ شغال املنتدى، 

رفيعي املس توى بحلكومة الربازيلية، من مضهنا اجامتع مع وزير العالقات اخلارجية، أ لويس يو نونيس فرييرا، ووزير 

 .الفالحة، بلريو ماغي
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الوفد  أ جرىوفضال عن ذكل، 

رئيس جملس النواب الربازييل،  مباحثات مع

طار مجموعة  مااي، كام شاركرودريغو  يف اجامتع يف اإ

الصداقة الربملانية املغربية الربازيلية مبجلس الش يوخ 

 .الربازييل

 

ولالإشارة فقد مض وفد جملس 

 املستشارين الك من السادة:

 ماس ية الربملانية؛عبد الصمد قيوح، اخلليفة الاول لرئيس جملس املستشارين ملكف بدلبلو  ▪

عبد اللطيف أ بدوح، رئيس مجموعة التعاون والصداقة الربملانية املغربية أ لربازيلية مبجلس  ▪

 املستشارين؛

محمد الرزمة، مقرر اجملموعة ورئيس جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية   ▪

 احملتةل؛

 .ستشارينمحمد عدال، عضو اجملموعة، عضو مكتب جملس امل  ▪

   توقيع مذكرة تف اهم بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البرازيلي 

    

وقد توجت هذه الزايرة بلتوقيع عىل   

مذكرة تفامه بني جملس املستشارين املغريب 

  وجملس الش يوخ الربازييل.

ووقع عىل مذكرة التفامه من الطرف  

ال ول  اخلليفة عبد الصمد قيوح الس يد املغريب

لرئيس جملس املستشارين، وعن الطرف 

وينيس يو أ وليفريا رئيس جملس  الربازييل الس يد اإ

   .يوخ الفيديرايلش  الش يوخ مبقر جملس ال 
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عن امتنانه وعرفانه  بملناس بةعبدالصمد قيوح  الس يدوعرب     

ئيس السابق للجمهورية الربازيلية عىل العميقني للسيناتور فريانندو كولور الر 

 .تعزيز عالقات الصداقة بني املغرب والربازيل يف الشخيص وتفانيهاخنراطه 

 

عبدالصمد قيوح أ ن هذه املذكرة  الس يدوأ وحض               

أ نشطة التعاون بني  وتطوير مأ سسة هتدف اإىل

خمتلف  املؤسس تني الترشيعتني، وبلورة وتنفيذ

هتم الطرفني، سواء بشلك  اليت اريعواملشالربامج 

 .وهيألكهام املؤسساتيةأ ومن خالل أ هجزهتام  مبارش،

مذكرة التفامه تعكس روح التعاون بني  أ نوأ برز   

طار رؤية مشرتكة   .انحجةالبدلين ورغبهتام ال كيدة يف العمل سواي يف اإ

 

ب واخلربات بني أ عضاء مجموعيت الصداقة حول يضا اإىل تبادل التجار أ  وأ ضاف أ ن املذكرة املوقع هتدف              

قضااي هتم التعاون الربملاين والترشيع واملراقبة واملتابعة الترشيعية لتنفيذ املبادرات اخلاصة بلعالقات بني الربازيل 

 .واملغرب

جية ورئييس وتنص املذكرة عىل تأ سيس جلنة التعاون اخملتلطة، مكونة من رئييس جلنيت الشؤون اخلار              

مجموعيت الصداقة الربملانية بلغرفتني، ملتابعة تنفيذ مبادرات التعاون املتفق علهيا وكذا لالإسهام بشلك رئييس يف 

عطاء دفعة قوية وملموسة للتعاون الربملاين بني البدلين الصديقني  .اإ

قامة وانطالقا من مضمون مذكرة التفامه يتعهد جملس املستشارين وجم            لس الش يوخ الفيدرايل بإ

نظام دامئ لتبادل البياانت واملعلومات والواثئق والكتب وادلورايت واملنشورات قصد دمع تبادل التجارب 

 .الترشيعية بني املؤسس تني

 

، كام يعمل اجمللسان عىل تنظمي أ ايم دراس ية حول الوسائل الكفيةل بمتتني العالقات بني املغرب والربازيل            

براز الفرص املتاحة للمقاوالت الربازيلية بملغرب، والفرص املتاحة  الاقتصاديةخصوصا العالقات  والتجارية، مع اإ

 .للمقاوالت املغربية بلربازيل، حبضور ممثلني عن برملاين البدلين وخرباء حمليني ودوليني

 المصدر: ومع

 

 2018  مارس 27 /540العدد  -النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين
 



24 
 

 

 

 

 

 

 .بريطانيةاستقبال وفد عن وزارة الخارجية ال ▪
 

محد التويزي عضو مكتب جملس أ  اس تقبل الس يد  

املستشارين، وفدا عن وزارة اخلارجية الربيطانية برئاسة الس يد 

Nick Williams مبقر  2018مارس 14، يوم ال ربعاء

 اجمللس.

وخالل هذا اللقاء، أ برز اجلانبان مس توى عالقات  

ملكة املغربية الشـراكة الاسرتاتيجية املمتزية القامئة بني امل

واململكة املتحدة، كام تداوال يف برامج التعاون بني جملس 

املستشارين ومؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية الربيطانية، 

الس امي وأ ن الطرفني تربطهام اتفاقية للتعاون عىل امتداد ثالث 

 س نوات قابةل للتجديد.

ن القامئ بني جملس املستشارين ومؤسسة هذا وجسل الوفد الربيطاين برتياح كبري فعالية التعاو     

فريقيا.  وس متنسرت لدلميقراطية الربيطانية بعتباره منوذجا حيتذى به عىل صعيد منطقة الرشق ال وسط وشامل اإ
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 اإلشراف

 

 

 ؛ال مانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛لمديرية العالقات اخلارجية والتواص ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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