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 عقدمن ادلس تور،  65طبقا ملقتضيات الفصل 

الفتتاح دورة  خصصتمعومية  جلسة املستشارينجملس 

امجلعة  وذكل يوم، 2018-2017الس نة الترشيعية  من أ بريل

 .2018أ بريل  13

ناس بة أ لقى رئيس اجمللس الس يد حكمي بن وهبذه امل 

 :اللكمة التاليةشامش 

 بسم هللا الرحامن الرحمي

 الس يد رئيس احلكومة احملرتم،

 الس يدات والسادة أ عضاء احلكومة احملرتمني،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  حرضات الس يدات والسادة، 

خري ما نفتتح به هذه ادلورة الربملانية، أ ايت بيات من اذلكر احلكمي، يتلوها عىل مسامعنا املقرئ  •

 البايق هللا عبد الكرمي...............

 أ دعو امجليع للوقوف والاس امتع للنش يد الوطين للمملكة املغربية........... •

 حرضات الس يدات والسادة،

ر واملادة ال وىل من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، نفتتح من ادلس تو  65طبقا ملقتضيات الفصل 

قلميية ودولية خاصة. 2018 -2017دورة أ بريل للس نة الترشيعية  اليوم،  يف ظل ظرفية وطنية وا 

ولعل أ برز حدث عرفته بالدان خالل الفرتة الفاصةل بني ادلورتني، هو التعبئة القوية للشعب املغريب يف 

طار جهبة مرتاصة وقوية حتت القيادة احلكمية صفوف مجيع فئاته  لدلفاع عن وحدته الرتابية وس يادته الوطنية يف ا 

لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا، واليت عربت عهنا بقوة اال شادة والتنويه ابملضامني ادلاةل للرساةل 

حدة بشأ ن التطورات اليت تعرفها املنطقة العازةل، السامية جلالةل املكل املوهجة ا ىل الس يد ال مني العام لل مم املت

وجتسدت يف اللقاء الوطين التعبوي لل حزاب الس ياس ية واملنتخبون وش يوخ القبائل وأ عياهنا مبدينة العيون، 

واذلي انبثق عنه "ا عالن العيون" كرساةل موهجة للرأ ي العام ادلويل، ترتمج الاجامع الوطين وجتيب بشلك واحض 

 لك املناورات والاس تفزازات اليت تس هتدف وحدتنا الرتابية.ورصحي عىل 

 

 ...افتتاح الدورة  
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ننا نرفض أ ي تغيري يف املنطقة العازةل اليت وضعها املغرب        ا 

رادي حتت وصاية ال مم املتحدة مسامهة منه يف التخفيف من التوتر،  بشلك ا 

ننا ملس تعدون للرد بلك حزم وقوة ورصامة عىل لك احملاوالت اليائسة الرامي ة وا 

 ا ىل النيل من وحدة أ راضينا الوطنية اعتبارا أ ن الصحراء املغربية يه قضية وجود وليست جمرد قضية حدود.

رادته يف التعاون املمثر والبناء  فقد أ ظهر املغرب عىل مدى عقود من الزمن للمجمتع ادلويل حسن نواايه وا 

ابحلل السلمي الس يايس، املتوافق عليه حتت  ال هناء هذا الزناع املفتعل اذلي معر طويال مع ال سف، حيث تشبث

ا رشاف ال مم املتحدة ابعتبارها اجلهة الوحيدة اليت لها الصالحية واحلق للبت يف ا جياد حل هذا الزناع مبا يضمن 

 احلقوق املرشوعة والعادةل لبالدان ويصون اس تقرار املنطقة برمهتا.

ض يف هذا الشأ ن ال هناء هذا الزناع املفتعل، هو ولعل أ قـىص ما ميكن أ ن يقدمه املغرب ك طار للتفاو 

شادة واسعة ودمع  مقرتح احلمك اذلايت يف ال قالمي اجلنوبية حتت الس يادة الوطنية، وهو املقرتح اذلي حظي والزال اب 

 مس متر من قبل املنتظم ادلويل اذلي وصفه ابجلدي وذي املصداقية.

املنتخبون هبذه ال قالمي بصفهتم ممثلني رشعيني ال رادة الساكنة  ويف هذا اال طار، نمثن عاليا ادلور اذلي يلعبه 

يف تقوية اللحمة وأ وارص اجملمتع ومتاسكه واحلفاظ عىل القمي والرتاث والانامتء اىل الوطن، كام نربز يف نفس الس ياق 

أ قالمينا اجلنوبية يف ادلفاع عن ادلور الطالئعي اذلي يلعبه اجملمتع املدين واحلقويق ورجال ال عامل والنقاابت العاملية يف 

 قضية وحدتنا الرتابية يف ا طار جهبة وطنية وحدوية.

كام نعرب عن اعزتازان القوي ابدلور اذلي تقوم به القوات املسلحة امللكية، وادلرك املليك، وال من      

كبري للجهود والتضحيات اجلسام الوطين، واال دارة الرتابية، والقوات املساعدة، والوقاية املدنية، وأ يضا تقديران ال 

اليت تبذلها، وعىل جتندها ادلامئ لدلفاع عن الوحدة الرتابية للمملكة املغربية وس يادهتا، والسهر عىل أ مهنا 

 واس تقرارها.

لقد شهدت ال قالمي اجلنوبية للمملكة هنضة تمنوية طالت خمتلف اجملاالت، بل وس تعرف تطورا أ كرب 

منوية اسرتاتيجية يلخصها المنوذج التمنوي اخلاص هبا اذلي أ طلقه جالةل املكل نرصه بفضل جتس يد مضامني رؤية ت 

هللا، مما س يؤهلها للتحول ا ىل قطب اقتصادي خضم، تس تفيد من مثاره ساكنة هذه ال قالمي وهجاهتا، وفاعل حيوي 

 غرب جديد.يف املسار ادلميقراطي التمنوي اذلي تهنجه بالدان، ودعامة أ ساس ية يف مسلسل بناء م

قالمي اجلنوبية للمملكة يف تزنيل اجلهوية        عطاء ال ولوية لل  وهبذه املناس بة، جندد التأ كيد عىل رضورة ا 

 املتقدمة، والتسـريع أ كرث يف ترمجة احلمك اذلايت هبذه ال قالمي، وجتس يده عىل أ رض الواقع.
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ويل يف وال يفوتنا يف هذا اال طار، أ ن جندد مطلبنا للمنتظم ادل      

خواهنم وأ هلهم  خواننا احملتجزين مبخاميت محلادة بعيدا عن أ رضهم وا  حتمل مسؤوليته كمةل للعمل عىل وضع حد ملعاانة ا 

نسانية مأ ساوية وتنعدم فهيا أ بسط حقوق اال نسان، وأ يضا ابلضغط عىل اجلزائر وصنيعهتا  يف ظروف اجامتعية وا 

ئني من ا حصاهئم وفق املعايري ادلولية كام س بق أ ن أ شارت ا ىل ذكل البوليساريو من أ جل متكني منظمة غوث الالج 

 أ كرث من مرة تقارير منظمة ال مم املتحدة.

ا ن اململكة املغربية تعزت ابلنجاحات اليت حققهتا اخلطوات الرائدة واحلكمية جلالةل املكل نصــره هللا       

قلميي أ و القاري أ و ادلويل. لدلفاع عن احلقوق الثابتة لبالدان، وتقوية حضورها سواء  عىل املس توى اال 

ننا نستنكر مرة أ خرى، ادلور اذلي الزال يلعبه النظام اجلزائري املامتدي يف س ياس ته وغطرس ته اليت  ا 

ماكنياته الاقتصادية وادليبلوماس ية عىل حساب  حتن ا ىل زمن "احلرب الباردة" من خالل تغذية التوتر، وجتنيد لك ا 

ملعاكسة بالدان بدل تسخريها خلدمة الشعب اجلزائري الشقيق، وعدم التعاطي اال جيايب مع حسن تمنيته ادلاخلية 

وحكومة وبرملاان وأ حزااب( من أ جل تنقية ال جواء وخلق جسور الود والثقة   اال رادة اليت عربت عهنا بالدان)ملاك

ت والاس تجابة النتظارات وطموحات احلاجيا وحسن اجلوار لبناء "احتاد مغاريب"، كفاعل قوي قادر عىل تلبية 

 الشعوب املغاربية، وكذا جماهبة التحدايت اليت تعرفها املنطقة عىل املس توى التمنوي وال مين والبييئ.

 حرضات الس يدات والسادة،

ن أ مه ما مزي هذه الفرتة عىل الصعيدين الترشيعي والرقايب، الاجامتع الاس تثنايئ للجنيت اخلارجية  ا 

التعبئة الوطنية وراء صاحب اجلالةل املكل  ، يف صورة عكست2018ان يوم ال حد فاحت أ بريل مبجليس الربمل

ثوابت ال مة،   وجّسد حلظة لال جامع الوطين حول محمد السادس نرصه هللا لدلفاع عن قضية الوحدة الرتابية،

لتغيري  كررة مليلش يات البوليساريوالاس تفزازات والتحركت املت ال اثرة انتباه املنتظم ادلويل خلطورة ومناس بة قوية

مع ما ميكن أ ن يرتتب عن ذكل من انعاكسات  خرق سافر لالتفاقيات العسكرية، يف املعطيات القانونية والتارخيية،

 عىل السمل وال من يف املنطقة.

بتدارس اللجان ادلامئة لعدد من  2018وأ بريل  2017وقد متزيت الفرتة الفاصةل بني دوريت أ كتوبر 

نصوص احملاةل علهيا، وهو ما أ دى اىل حتضري املشاريع ذات الطبيعة الاس تعجالية مهنا، واليت أ درجت بعد ذكل ال 

للبت  2018مارس  27يف مرسوم رئيس احلكومة ابدلعوة اىل عقد جمليس الربملان دلورة اس تثنائية ابتداء من 

مهية قصوى عىل املس تويني الاقتصادي يف مخسة مشاريع قوانني، وقد صادق اجمللس عىل ثالثة مهنا ذات أ  

 والاجامتعي.
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 69.17وهكذا، فقد تدارست جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية ووافقت عىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق بتسنيد ال صول، واذلي هيدف ا ىل بناء هنج متاكمل لتمنية املالية التشاركية  33.06بتغيري وتمتمي القانون رمق 

دان، وابخلصوص شهادات الصكوك اليت تعد أ لية حمورية لتمنية نشاط الفاعلني يف السوق املايل التشاريك، مما يف بال

ضافية للمتويل ادلاخيل واخلاريج.  من شأ نه تعبئة مصادر ا 

نتاجية خالل هذه ادلورة الاس تثنائية عىل مرشوع قانون رمق  كام صادقت جلنة الفالحة والقطاعات اال 

املتعلق مبدونة التجارة فامي خيص مساطر صعوابت  15.95تعويض الكتاب اخلامس من القانون رمق بنسخ و  73.17

املقاوةل، ووضع أ ليات قانونية ملساعدة املقاوةل اليت تعاين من صعوابت مالية أ و اقتصادية أ و اجامتعية لتخطي ال زمة 

نس يج الاقتصادي وتراعي حقوق ابيق ال طراف اليت تعرتضها عرب مجموعة من املساطر تسهل اندماهجا جمددا يف ال 

 املرتبطة هبا.

يتعلق مبؤسسات  65.15كام وافقت جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية عىل مرشوع قانون رمق 

 الرعاية الاجامتعية، يف ا طار قراءة اثنية.

ل ادلورة الاس تثنائية، واملودع الرابع اذلي انقشه اجمللس يف ا طار جدول أ عام القانون أ ما ابلنس بة ملرشوع

ابل س بقية دلى مكتب جملس املستشارين، واملتعلق بتنظمي التكوين املس متر لفائدة أ جراء القطاع اخلاص وبعض 

فئات مس تخديم املؤسسات واملقاوالت العمومية وال شخاص ال خرين غري ال جراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا، 

مس توى اللجنة اخملتصة امتد لساعات طويةل، شاركت فيه مجيع مكوانت  فقد حظي بنقاش معمق ومس تفيض عىل

 اجمللس بلك كفاءة ومسؤولية.

ولنئ كن اجمللس مل يبت ا ىل حدود الساعة يف مرشوع القانون املذكور، فا ن الهنج التوافقي ابملقابل ظل 

يعكسه تغليب هذه املقاربة سواء يف طبيعة مزية يمتتع هبا اجمللس لكام تعلق ال مر ابلقضااي الوطنية الكربى، وهو ما 

التعديالت املقرتحة حول مشاريع القوانني قيد ادلرس ّمّك ونوعا، أ و عىل مس توى التجاوب مع مطلب تعميق 

   املناقشة خبصوص القضااي اليت يه حباجة للمزيد من البحث والتدقيق.

مقرتح  45مرشوع قانون و 22وال يزال مطروحا عىل جدول أ عامل اجمللس يف ادلورة اليت نفتتحها اليوم 

قانون موزعة عىل اللجان ادلامئة، هتم خمتلف منايح احلياة الاقتصادية والاجامتعية والبيئية..، غري أ ننا نأ مل أ ن 

ة غري يسرية وكذا يف مقرتحات القوانني املقدمة مببادرة يمت البت يف بعض مشاريع القوانني احملاةل عىل اجمللس منذ مد

 من ادلس تور. 82من أ عضاء اجمللس تطبيقا للفصل 
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وابلنس بة للجان املؤقتة، فقد اس تمكلت الفرق واجملموعات الربملانية 

املوقعة بتارخي  انتداب أ عضاهئا يف اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول أ حداث مدينة جرادة ومأ ل االتفاقية الاجامتعية

والربانمج الاقتصادي املصاحب لها. وابملناس بة س تعقد هذه اللجنة مبارشة بعد هذه اجللسة، أ ول  1998فرباير  17

 اجامتع لها النتخاب رئيسها ومكتهبا.

ومن جانب أ خر، وتكريسا للمهنج التشاوري دأ بنا عىل عقد لقاءات تنس يقية دورية ومنتظمة بني 

عضاء املكتب ورؤساء الفرق واجملموعات الربملانية واللجان ادلامئة للتداول يف القضااي اليت هتم الس يدات والسادة أ  

طار املقاربة التشاركية اليت اخرتانها كهنج لتدبري شؤون هذه  تدبري اجمللس وس بل الارتقاء بأ دائه، وذكل يف ا 

 املؤسسة.

ة التنس يق بني جمليس الربملان، من خالل الرتتيب وال يفوتين، أ ن أ نوه كذكل ابلعمل اجلاد اذلي تقوم به جلن

للقاءات املنتظمة اليت تعقدها يف سبيل توحيد الرؤية يف التعامل مع القضااي ذات الاهامتم املشرتك حتقيقا للتناسق 

 والتنامغ والتاكمل بني اجمللسني وضامان لنجاعة العمل الربملاين.

 حرضات الس يدات والسادة،

ة الفاصةل بني ادلورتني أ يضا حبدث هام حظي برشف الرعاية املولوية لصاحب اجلالةل لقد متزيت الفرت   

املكل محمد السادس نرصه هللا، متثل يف تنظمي جملس نا للنسخة الثالثة للمنتدى الربملاين ادلويل للعداةل الاجامتعية 

ومقومات المنوذج التمنوي اجلديد"،  ، حتت شعار "رهاانت العداةل الاجامتعية واجملالية2018فرباير  20و 19يويم 

 برشاكة مع اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، وبتعاون مع رشكء اجمللس ادلوليني.

وهبذه املناس بة، نسجل بلك اعزتاز وخفر مضامني الرساةل امللكية السامية التارخيية املوهجة ا ىل املشاركني 

ته "نش يد ابختيارمك موضوعا لهذه ادلورة "المنوذج التمنوي خبصوص هذه املبادرة، حيث ورد يف رساةل جالل 

املأ مول ورهاانت العداةل الاجامتعية واجملالية". هذا الاختيار اذلي جيسد النضج والوعي بأ مهية املوضوع وراهنيته، 

جيا د حلول ملا ينطوي عليه من ا شاكالت مرتابطة، تتطلب معاجلهتا هنج مقاربة مشولية متجددة، هدفها ال مسى ا 

معلية، وقابةل للتطبيق، للمشألك احلقيقية وامللحة للمواطنني، وحتقيق تمنية متوازنة ومنصفة، يس تفيد مهنا امجليع، 

نمك بتخصيص حمور هام ملسأ ةل العداةل الاجامتعية  طار من الاطمئنان والاس تقرار. فضال عن تأ كيد جاللته "ا  يف ا 

المس بعدا مركزاي من أ بعاد المنوذج التمنوي اذلي نتطلع لبلورته، أ ال وهو واجملالية، يكون هذا املنتدى املمتزي قد 

 انهتىى الكم جالةل املكل(.البعد الاجامتعي والرتايب" )
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وعرفت النسخة الثالثة للمنتدى الربملاين ادلويل للعداةل        

الاجامتعية، مشاركة احلكومة، والربملان، واجملالس اجلهوية، وال حزاب 

ية، والفعاليات النقابية، واجمللس الوطين حلقوق اال نسان، واجمللس الس ياس  

الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، والاحتاد العام ملقاوالت املغرب، والغرف 

املهنية، ا ضافة ا ىل هيئات اجملمتع املدين املهمتة هبذا الشأ ن. كام متزيت هذه النسخة أ يضا، مبشاركة خرباء أ جانب من 

عادة بناء المنوذج التمنوي ملغرب دول خمتلفة. وت وج هذا املنتدى ابعامتد وثيقة مرجعية معنونة "اال طار الاسرتشادي ال 

 الغد من مدخل العداةل الاجامتعية واجملالية".

 حرضات الس يدات والسادة،

ذ اس تقبل اجمللس مجموعة من  لقد شهدت الفرتة الفاصةل بني ادلورتني كذكل نشاطا دبلوماس يا هاما، ا 

 وفود متثل مؤسسات حكومية وبرملاانت وطنية وسفراء وخشصيات دولية، وعىل رأ سهم:ال

فريقيا • ويه مناس بة جدد فهيا رئيس  ،CEDEAO رئيس برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب ا 

مل والتضامن برملان اجملموعة التأ كيد عىل ادلمع الاكمل النضامم اململكة املغربية لهذا التكتل ملا يوفره من فرص التاك

كام أ كدان خاللها اعزتازان ابدلينامية اليت تشهدها العالقات بني اململكة املغربية ودول غرب  لفائدة شعوب املنطقة.

فريقيا، واليت تعززت ابلعديد من املبادرات اليت مشلت احلقل ادليين واال نساين والتمنوي والتضامين، وتوجت  ا 

 الهامة يف خمتلف اجملاالت،ابلتوقيع عىل مجموعة من االتفاقيات 

 رئيس برملان مجهورية الربتغال، •

 انئبة ال مني العام جمللس أ ورواب، •

 وفد عن وزارة اخلارجية الربيطانية، •

 ال مني العام حلركة مرشوع تونس، •

 عضو جلنة العالقات اخلارجية مبجلس البوندس تاغ جبمهورية أ ملانيا الفدرالية. •

قلميية والقارية وادلولية، ويتعلق ال مر ب:كام شارك اجمللس يف العديد من ا  لتظاهرات اال 

فريقيا حول موضوع: • "خماطر وحتدايت حرية حركة  منتدى برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب ا 

 ومشلكة الهجرة"، CEDEAOال شخاص والبضائع يف فضاء

 "،5+  5"احلوار  الاجامتع السابع رفيع املس توى لربملاانت ادلول ال عضاء يف •

 القمة اال فريقية ال وىل للقادة من أ جل السالم وال من والتمنية املس تدامة، •

 ادلورة الثالثة عرشة الحتاد جمالس ادلول ال عضاء يف منظمة التعاون اال ساليم، •

 املرحةل ال وىل من ادلورة العادية للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب، •

 غربية ـ ال وروبية،اللجنة الربملانية املشرتكة امل •
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جلنة الشؤون الس ياس ية وال من وحقوق اال نسان، التابعة  •

 للجمعية الربملانية لالحتاد من أ جل املتوسط،

 للجمعية الربملانية للبحر ال بيض املتوسط، 12ادلورة  •

جلسة الاس امتع الربملانية املنظمة من قبل الاحتاد الربملاين  •

 ادلويل ابل مم املتحدة،

 توية للجمعية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون بأ ورواب،ادلورة الش   •

جلنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطية وجلنة الشؤون القانونية وحقوق اال نسان التابعتني للجمعية  •

    الربملانية جمللس أ ورواب،

 الربملان العريب، •

 لل مم املتحدة، الاجامتع الربملاين الس نوي مبناس بة انعقاد جلنة وضعية املرأ ة التابعة •

 ادلورة الثامنة للمنتدى العاملي للامء، •

 الش بكة الربملانية عن البنك ادلويل وصندوق النقد ادلويل، •

 "دور الربملاانت والعداةل اجلنائية يف ماكحفة اال رهاب"، الندوة اال قلميية حول موضوع: •

 امية املرأ ة"،"أ ليات متابعة تطبيق القوانني املتعلقة حب الندوة ادلولية حول موضوع: •

لالحتاد الربملاين ادلويل، حيث صادقت هذه امجلعية  138وشارك اجمللس كذكل يف أ شغال امجلعية  •

، وحظي بدمع كبري من قبل رئيسة الاحتاد 202عىل مقرتح تقدم به املغرب دلى اجمللس املديري لالحتاد يف دورته 

اص ابملصادقة عىل "امليثاق العاملي من أ جل جهرات أ منة ومنظمة يتعلق بتنظمي ندوة برملانية مبناس بة املؤمتر ادلويل اخل

  مبراكش. 2018دجنرب  11و 10ومنتظمة"، واذلي س يقام يويم 

لالحتاد الربملاين ادلويل  138وقد حظي املقرتح املغريب، برتحيب كبري من قبل املشاركني يف امجلعية       

مه حدث برملاين دويل لهذه الس نة. ولهذه الغاية، لكفت رئيسة الاحتاد واعتربته رئيسة الاحتاد الربملاين ادلويل أ  

أ مانته العامة قصد تدارس لك الرشوط الكفيةل بتوفري الوسائل اللوجيستيكية الالزمة قصد ا جناح هذه احملطة 

 صياغة ميثاق عاملي الهامة اليت يروم من خاللها الاحتاد الربملاين ادلويل وكذا الربملاانت الوطنية اال سهام الفعال يف

وقد متت اال شارة يف هذا الصدد ا ىل كون املغرب،   يكون شامال ومس تجيبا للك التحدايت اليت تفرضها الهجرة.

فعاليات  2018 دجنرب 7و 6، 5"املنتدى ادلويل للهجرة والتمنية"، س يحتضن أ ايم  اذلي يرأ س ا ىل جانب أ ملانيا،

 هذا املنتدى ال ممي.

معل عىل رأ س وفد برملاين مجلهورية سلوفينيا، ختللهتا سلسةل من اللقاءات الهامة مع  كام مقنا بزايرة

مسؤولني برملانيني وحكوميني، توجت برشف اس تقبالنا من قبل خفامة الس يد بوريوت ابهور، رئيس مجهورية 

 سلوفينا. 

نرصه هللا، وأ ن  لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس وكنت مناس بة أ كد فهيا أ نه يكن تقديرا خاصا

 املغرب رشيك س يايس واقتصادي همم ابلنس بة مجلهورية سلوفينيا.
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كام مقنا بزايرة مماثةل كذكل، مجلهورية المنسا مبناس بة مشاركتنا يف أ شغال ادلورة الش توية للجمعية الربملانية  

لربملان املغريب فعاليات مؤمترها ملنظمة ال من والتعاون بأ ورواب. ويه املشاركة اليت توجت بقرار امجلعية احتضان ا

ابملغرب، ومنح الربملان املغريب رشاكة متقدمة عىل مس توى ملفات اسرتاتيجية حول الهجرة  2019القادم برمس 

 وال من والبيئة.

فريقيا املؤطرة  طار تقوية التعاون بني الربملان املغريب وبرملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب ا  ويف ا 

، نظم الربملان املغريب بتعاون مع برملان اجملموعة، ندوة 2017تعاون املوقع بني الطرفني خالل شهر أ كتوبر بربوتوكول ال 

صدار  دولية هامة حول موضوع: "تيسري تنقل ال شخاص والبضائع بني البدلان اال فريقية: أ ية أ ليات"، توجت اب 

 مجموعة من التوصيات الهامة.

ىل أ ن اخنراط املغرب يف تقوية عالقاته مع دول القارة اال فريقية بشلك ويه الندوة اليت أ كدان خاللها ع 

املكل نرصه  جالةل عام ومع دول منطقة افريقيا بشلك خاص، ينطلق من تصور اسرتاتيجي متجدد ومتاكمل حدده

لقارة اال فريقية، هللا من خالل خمتلف مبادرات جاللته، والقامئ عىل أ ولوية الاعامتد عىل املقومات والقدرات اذلاتية ل

طار ا سرتاتيجية عالقات التعاون جنوب ـ جنوب.  وعىل ترس يخ العالقات التارخيية مع بدلاهنا يف ا 

طار تعزيز ادلور احملوري جمللس نا يف توطيد ومتتني العالقات مع دول أ مرياك الالتينية، قام وفد عن  ويف ا 

تفعيل معل مجموعة الصداقة بني جملس املستشارين املغريب  اجمللس بزايرة معل مجلهورية الربازيل الاحتادية يف ا طار

وجملس الش يوخ الربازييل، ومت التوقيع خاللها عىل مذكرة تفامه بني اجمللسني، يروم تعزيز وتوطيد عالقات التعاون 

 بني املؤسس تني الترشيعيتني.

حداث "منتدى برملاين  ويف هذا الس ياق، حققنا تقدما ملموسا يف تزنيل املرشوع الطموح املتعلق اب 

فريقي سامع صوهتا يف خمتلف -ا  أ مريكو التيين"، كفضاء للرتافع حول مصاحل وقضااي الشعوب اال فريقية والالتينية وا 

قلميية وادلولية، الس امي بعد التفاعل اال جي فريقيا احملافل الربملانية اال  ايب للمنظامت والاحتادات الربملانية عىل مس توى ا 

 وأ مرياك الالتينية.

 حرضات الس يدات والسادة،

قبل اخلتام، أ ود أ ن أ عرب عن أ ملنا الكبري يف أ ن تكون هذه ادلورة حافةل ابلعطاء الربملاين خدمة 

  للمصلحة العليا لوطننا العزيز.
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رئيس احلكومة احملرتم وكفة أ عضاء احلكومة عىل حسن وهبذه املناس بة، أ توجه خبالص الشكر للس يد 

تعاوهنم، كام أ توجه ابلشكر والامتنان ا ىل الس يدة والسادة أ عضاء مكتب جملس املستشارين، والس يدات والسادة 

رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات الربملانية، والسادة رؤساء اللجان ادلامئة، وكفة الس يدات والسادة املستشارين 

 رتمني عىل ما بذلوه من هجد ملموس وعطاء ممثر طيةل الفرتة الفاصةل بني ادلورتني.احمل

كام ال يفوتين أ ن أ توجه ابلشكر اجلزيل ا ىل أ طر وموظفات وموظفي اجمللس، عىل ا خالصهم وتفانهيم يف 

 القيام بواجهبم خدمة ملصلحة جملس نا املوقر.

لفعاليات اجلامعية وال كدميية اليت واكبت ابنتظام أ نشطتنا والشكر موصول كذكل، ملنظامت اجملمتع املدين وا

غناء جتربة انفتاح جملس املستشارين عىل حميطه، وملمثيل وسائل اال عالم السمعية والبرصية واملكتوبة  وسامهت يف ا 

 لعام.واال لكرتونية عىل متابعة وتغطية أ شغال اجمللس وأ نشطته املتعددة ونقلها مبهنية عالية لعموم الرأ ي ا

 .وشكرا عىل حسن ا صغائمك
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 09/2018رقم   جتماعا  ▪
 2018  أبريل  02   اإلثنينليوم  

 

 

الس يد عبد احلكمي بن شامش  اجامتعا برئاسة 2018أ بريل  02يـوم االثنني  مكتب جملس املستشارينعقد 

  :رئيس جملس املستشارين، وحضور السادة

          

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ : عبد الااله احللوطي ▪

 حماسب اجمللس؛ :  رش يد املنياري ▪

 أ مني اجمللس. :             محمد عدال ▪

 أ مني اجمللس. :  أ محد تويزي ▪

        

                   :     فامي اعتذر عن احلضور لك من السادة

 اخلليفة ال ول للرئيس؛ :  عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :  محيد كوسكوس ▪

   اخلليفة الرابع للرئيس؛ :  عبد القادر سالمة ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛ :  العريب حملريش ▪

 اجمللس؛ حماسب  :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 .أ مني اجمللس :   ريفاخلأ محد  ▪

 اجتماعات وقرارات المكتب....
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 :شؤون برملانية ❖

  دراج 01/09/2018 رمققرار موضوع تطورات القضية الوطنية بشلك دامئ مضن جدول  اب 

 أ عامل اجامتعات املكتب ا ىل حني أ ن تنجيل الصعوابت احمليطة به.

  خلية اال عالم مبجلس املستشارين مبواكبة ما تكتبه الصحافة بتلكيف  02/09/2018 رمققرار

عداد قصاصات يف املوضوع توزع عىل أ عضاء املكتب.  الوطنية وادلولية بشأ ن موضوع القضية الوطنية وا 

  أ ليات للتنس يق مع جملس النواب من أ جل اختاذ مبادرات بوضع  03/09/2018 رمققرار

  :رتحات العملية التاليةمشرتكة دلمع القضية الوطنية وفق املق

 خيصص 2018أ بريل  09عقد اجامتع مشرتك ملكتيب جمليس الربملان يوم االثنني  •

 دلراسة موضوع القضية الوطنية؛

 عقد جلسة مشرتكة جملليس الربملان يف املوضوع؛  •

توجيه مذكرات مشرتكة للمجلسني، بتنس يق مع وزارة اخلارجية والتعاون ادلويل،  •

 دلول دامئة العضوية دلى جملس ال من وكذا ادلول الغري دامئة العضوية؛ا ىل برملاانت ا

 القيام مبهام دبلوماس ية دلى ادلول ذات التأ ثري يف قرارات جملس ال من؛ •

وضع خطة للتحرك ادلبلومايس عىل مس توى احملافل الربملانية ادلولية والشعب  •

عداد جدوةل زمنية لالجامت  عات واللقاءات ذات الصةل.الربملانية، مع تلكيف اال دارة اب 

  مع رؤساء اجلهات اجلنوبية الثالث من أ جل تنظمي لقاء ابلتنس يق  04/09/2018 رمققرار

 مشرتك حول مأ ل المنوذج التمنوي ابل قالمي اجلنوبية.

 

 : الترشيع ❖

  جلسة معومية ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص بربجمة  05/09/2018 رمققرار

أ بريل  05الترشيعية اجلاهزة التالية، واملدرجة يف جدول أ عامل ادلورة الاس تثنائية، وذكل يوم امخليس 

 عىل الساعة العارشة صباحا.

مبدونة  املتعلق 15.95 بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رمق 73.17قانون رمق  مرشوع ▪

 التجارة، فامي خيص مساطر صعوابت املقاوةل.

 مبؤسسات الرعاية الاجامتعية؛ يتعلق 65.15قانون مرشوع  ▪

 عية اجلاهزة.ابيق النصوص الترشي  ▪
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هذه اجللسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة  وسريأ س

 والس يد أ محد تويزي ك مني للجلسة.

 الرؤساء لالجامتع يوم  ندوة بدعوة 06/09/2018رمق  قرار

عىل الساعة احلادية عرش صباحا لرتتيب مواد اجللسة  2018أ بريل  04ال ربعاء 

 وتنظمي املناقشة.

 :اللجان النيابية لتقيص احلقائق ❖

  أ عضاء اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول أ حداث جرادة بدعوة  07/09/2018 رمققرار

رئيس للجنة وأ عضاء  النتخابعىل الساعة العارشة والنصف صباحا  2018أ بريل  04لالجامتع يوم ال ربعاء 

 مكتهبا.

 :العالقات اخلارجية والتعاون والرشاكة ❖

  عىل مقرتح وزارة ال رسة والتضامن واملساواة بتعيني أ ربعة ابملوافقة  08/09/2018 رمققرار

عامل مبدأ  املناصفة( للمشاركة يف زايرة معل أ عضاء من  داري )مع ا  جملس املستشارين ابال ضافة ا ىل ا طار ا 

طار تنفيذ مرشوع "حنو حكومات داجمة ومنفتحة : تعزيز مشاركة املرأ ة يف الربملان واجملالس ال يطاليا يف ا 

 املنتخبة".

  للجمعية  2018 دورة الثانية منعىل جدول أ عامل املرحةل ابملوافقة  09/09/2018 رمققرار

 .2018 أ بريل 27و 23 بني بسرتاس بورغ ما اليت س تعقد الربملانية جمللس أ ورواب

  عىل جدول أ عامل القمة اخلامسة لرؤساء الربملاانت واجللسة ابملوافقة  10/09/2018 رمققرار

 أ بريل 29و 28يويم  لقاهرةالعامة الرابعة عرش للجمعية الربملانية لالحتاد من أ جل املتوسط اليت س تعقد اب

2018. 

  عىل ادلعوة املوهجة ا ىل اجمللس من املعهد ادلويل للعداةل ابملوافقة  11/09/2018 رمققرار

وس يادة القانون للمشاركة يف ندوة بعنوان " دور الربملانيني واجلهات الفاعةل يف جمال العداةل اجلنائية يف 

 .2018 ماي 03و 02يويم  حماربة اال رهاب" اليت س تعقد بربوكس يل

  عىل مرشوع برانمج معل مجموعة التعاون والصداقة بني ابملوافقة  12/09/2018 رمققرار

 .2018 أ بريل 21 ا ىل 17 من جملس املستشارين وجملس الش يوخ الفرنيس خالل الفرتة املمتدة

  والوزارة مائدة مس تديرة مشرتكة ما بني وزارة ادلاخلية  بتنظمي 13/09/2018 رمققرار

" اللجوء والهجرة  موضوع امللكفة ابلهجرة واجمللس الوطين حلقوق اال نسان واملنظامت ادلولية ذات الصةل يف

هبدف بلورة مرشوع قرار يعرضه عضو املكتب  2018أ بريل  من شهر وذكل خالل ال س بوع ال خري" 

 للجنة الرابعة لالحتاد امللكفة ابلهجرة.الس يد أ محد تويزي عىل أ نظار الاحتاد الربملاين ادلويل بصفته مقررا 

  دعوة لرئيسة مجموعة الصداقة الرتكية املغربية من أ جل زايرة بتوجيه  14/09/2018 رمققرار

 املغرب خالل شهر أ بريل اجلاري.
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 : خمتلفات ❖

  عداد بتلكيف  16/09/2018 رمققرار ال مني العام للمجلس اب 

مرشوع مراسةل مشرتكة ما بني جمليس الربملان توجه ا ىل الس يد وايل الرابط 

 بشأ ن تأ مني الطريق املؤدية عىل مدخيل اجمللسني.

 ا لال طالعــــقضاي

 الترشيع: ❖

 :بتوصل جملس النواب مبشاريع القوانني التالية ا خبار ▪

حداث  48.17مرشوع قانون رمق  •  ؛الوكةل الوطنية للتجهزيات العامةاب 

نشاء املكتب املغريب القايض  13.99بتغيري وتمتمي القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  • اب 

 للملكية الصناعية والتجارية؛

لكرتونية ومواكبهتا؛يتعلق  88.17مرشوع قانون رمق  • حداث املقاوالت بطريقة ا   اب 

 مبدونة التجارة؛املتعلق  15.95بتغيري وتمتمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق  •

مبثابة  27.08من القانون رمق  27حسب فريق العداةل والتمنية ملقرتح قانون يقيض بنسخ املادة  •

 النظام ال سايس للغرف الفالحية.

 : ابية لتقيص احلقائقاللجان الني ❖

ومأ ل االتفاقية الاجامتعية  أ حداث جرادةحول  أ عضاء يف اللجنة النيابية لتقيص احلقائق انتداب ▪

 والربانمج الاقتصادي املصاحب لها: 1998فرباير  17املوقعة بتارخي 

o  عن فريق ال صاةل واملعارصة؛احلو املربوح والس يد  مصطفى اخللفيويالس يد 

o  عن الفريق الاشرتايك. عبد امحليد فاحتيالس يد 

o  عن الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي. ادريس الرايضالس يد 

o  عن فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب. عبد الكرمي همديالس يد 

 :العالقات اخلارجية ❖

اخلليفة اخلامس لرئيس جملس املستشارين  انئةل مية التازيحول مشاركة الس يدة  تقرير ▪

وفد عن الش بكة الربملانية للبنك ادلويل وصندوق النقد ادلويل يف الزايرة اليت قام هبا 

 .2018مارس  09ا ىل  05من  للفيتنام

عن مشاركة الوفد الربملاين املغريب يف أ شغال ادلورة الثامنة للمنتدى العاملي للامء،  تقرير ▪

ستشارين وتقرير عن زايرة معل وفد مجموعة التعاون والصداقة املغربية الربازيلية مبجلس امل 

 .(2018مارس  23 – 18برازيليا، )

لالحتاد الربملاين  138القرارات الصادرة عن امجلعية  تتعلق بتتبع تنفيذ أ مهمذكرة خمترصة  ▪

 .2018مارس  28ا ىل  24من اليت انعقدت جبنيف ادلويل 
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 األساسية.والجماعات الترابية والبنيات  الداخلية  جنة  ل •
 

 بعد جلسة ال س ئةل الشفهية 2018 أ بريل 17 الثالاثء: 

حداث مؤسسة  84.13البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق     ▪ يقيض اب 

 ال عامل الاجامتعية لل شغال العمومية؛

عادة تنظمي املدرسة احلسنية لل شغال  39.13مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق   ▪ اب 

 العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة الرئاسة/العالق ات الخارجية...
 

أشغال اللجان الدائمة...  
 مجلس المستشارين
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رئيس لجنة الف الحة والقطاعات االنتاجية بمجلس   ▪
  العالمي".  رالية السلميستقبل وفدا عن "فيد

اس تقبل الس يد العريب العرايشـي رئيس جلنة 

الفالحة والقطاعات الانتاجية مبجلس املستشارين يوم الثالاثء 

مبقر اجمللس، وفدا عن "فيدرالية السمل  2018أ بريل  10

العاملي" برئاسة الس يد اتج ادلين محد انئب رئيس الفيدرالية 

  ومدير مكتهبا امللكف ابلشؤون ادلولية والعالقات

 

 جلنة رئيس العرايشـي العريب الس يد اس تقبل

 الثالاثء يوم املستشارين مبجلس الانتاجية والقطاعات الفالحة

 السمل "فيدرالية عن وفدا اجمللس، مبقر 2018 أ بريل 10

 مع والعالقات ادلولية ابلشؤون امللكف مكتهبا ومدير الفيدرالية رئيس انئب محد ادلين اتج الس يد برئاسة العاملي"

  املتحدة. ال مم

 السمل قمي تعزيز يف ناملستشاري جملس يلعبه اذلي ادلور العرايشـي الس يد أ برز اللقاء، هذا وخالل

 للقادة ال وىل الافريقية "القمة أ شغال يف املغريب الربملان مشاركة أ مهية اال طار هذا يف مربزا والاس تقرار، والتضامن

 السمل" أ جل من للربملانيني ادلولية و"امجلعية العاملي" السمل "فيدرالية نظمته اذلي والتمنية" وال من السمل أ جل من

 .2018 يناير 19و 18 يويم دكر ابلعامصة الس نغالية الوطنية عيةامجل  مع بتعاون

 ادلولية للجمعية فرع ال حداث الهتييء بصدد مبجلس يه املغريب الربملان أ ن العرايشـي العريب الس يد وأ كد

 .العاملي املس توى عىل وال من السمل قمي تعزيز يف جديدة لبنة يشلك ان يف مؤمال السمل، أ جل من للربملانيني

ن العاملي" السمل "فيدرالية وفد رئيس قال هجته، من   الس بل عن البحث يروم الزايرة من الهدف ا 

 للفيدرالية أ ن ا ىل الصدد هذا يف معتربا مبجلس يه، املغريب والربملان الفيدرالية بني التعاون بتعزيز الكفيةل وال ليات

 للربملانيني ادلولية امجلعية وأ ن املتحد، لل مم تابعال  والاجامتعي الاقتصادي اجمللس دلى خاصة استشارية وضعية

   العامل. عرب عضو 800 من أ زيد وتضم بدلا 67 من أ كرث يف فروع لها السمل أ جل من
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 فرع ا حداث اىل الرامية املغريب الربملان مبادرة كبري ابرتياح وجسل

 يف وهجوده ،املنطقة يف املغرب ودور ملاكنة اعتبارا للربملانيني ادلولية للجمعية

قلميي املس توى عىل والاس تقرار السمل قمي تعزيز جمال  .وادلويل اال 

 من الاس تحقاق" "قالدة املغريب الربملان ابمس تسمل قد املستشارين جملس عن وفد وكن هذا        

 وذكل العامل، عرب وال من السمل قضااي عن ادلفاع يف املغريب الربملان هجود عن مهنا تعبريا العاملي" السمل "فيدرالية قبل

 الس نغال مجهورية عامصة احتضنهتا اليت والتمنية وال من السمل أ جل من للقادة ال وىل اال فريقية القمة فعاليات خالل

 . 2018 يناير 19و 18 يويم دكر الشقيقة
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 اإلشراف

 

 

 ؛ال مانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم اال عالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة اال عالمي ▪
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