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 11/2018اجتماع المكتب رقم   ▪
 2018أبريل    16ليوم االثنين  

 

 

 

الس يد عبد احلكمي بن شامش  اجامتعا برئاسة 2018أ بريل  16يـوم االثنني  مكتب جملس املستشارينعقد 

  رئيس جملس املستشارين، وحضور السادة:

          

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ : الااله احللوطي عبد ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :  محيد كوسكوس ▪

   اخلليفة الرابع للرئيس؛ : عبد القادر سالمة ▪

 حماسب اجمللس؛ :  رش يد املنياري ▪

 حماسب اجمللس؛ :  العريب حملريش ▪

 أ مني اجمللس؛ :   أ محد اخلريف ▪

 

 فامي اعتذر عن احلضور لك من السادة:   

 اخلليفة ال ول للرئيس؛ : د الصمد قيوحعب ▪

                   اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛   : عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أ مني اجمللس؛ :  محمد عدال ▪

 أ مني اجمللس. :  أ محد تويزي ▪

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب....
 

 2018أبريل    24 /543العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 الترشيع   ❖

  حاةل مجموعة من النصوص الترشيعية اليت توصل هبا اجمللس من جملس  01/11/2018قرار رمق بإ

  بـــ:النواب عىل اللجن ادلامئة، ويتعلق الامر 

 12الصادر يف  1.75.73بنسخ أ حاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  67.17مرشوع قانون رمق  ▪

والظهري الرشيف مبثابة  وات املساعدةاملتعلق بلتنظمي العام للق( 1976أ بريل  12) 1396من ربيع الآخر 

املتعلق بلنظام ال سايس اخلاص ( 1973أ بريل  4) 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533قانون رمق 

 برجال القوات املساعدة؛

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

 ؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية سلوفينيا 2016أ بريل  5 ، املوقع بلربط يفوالبضائع

، املوقع بلربط اتفاق التعاون التجاري والاقتصادييوافق مبوجبه عىل  34.16مرشوع قانون رمق  ▪

 ؛بني حكومة اململكة املغربية وجملس وزراء البوس نة والهرسك 2016مارس  24يف 

بني  2017أ كتوبر  11وجبه عىل االتفاقية املوقعة بلوسأاك يف يوافق مب 80.17مرشوع قانون رمق  ▪

زامبيا لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل اململكة املغربية ومجهورية 

 ادلخل؛

االتفاق حول التعاون واملساعدة االإدارية املتبادةل يف يوافق مبوجبه عىل  75.17مرشوع قانون رمق  ▪

 ؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روس يا الاحتادية 2017أ كتوبر 11املوقع بلربط يف  ،ال امجلريكاجمل

 15، املوقع ببلغراد يف االتفاق بشأ ن اخلدمات اجلويةيوافق مبوجبه عىل  74.17مرشوع قانون رمق  ▪

 ؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الرصبية 2017سبمترب 

املوقع بلربط يف فاحت  ،بشأ ن اخلدمات اجلويةيوافق مبوجبه عىل االتفاق  59.17قانون رمق مرشوع  ▪

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اجليبويت. 2016أ غسطس 
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  :ال س ئةل الشفهية ملساءةل رئيس احلكومة ❖

  عىل جدول أ عامل جلسة  بملوافقة 02/11/2018 رمققرار

، اليت سريأ سها اخلليفة الرابع 2018ابريل  17ةل الشفهية ليوم الثالاثء ال س ئ

 للرئيس الس يد عبد القادر سالمة، والس يد أ محد خلريف ك مني للجلسة.

 

 :اجللسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة ❖

  بةلمكوعد لعقد جلسة املساءةل الشهرية املق  2018ماي  09بتحديد يوم  2018 /03/11 رمققرار. 

 

 :العالقات اخلارجية والتعاون والرشاكة ❖

  ال وروبية -عىل مشاركة أ عضاء شعبة اللجنة الربملانية املغربية بملوافقة 04/11/2018 رمققرار

ابريل  20و 17املشرتكة يف اإطار التعبئة وادلفاع عن مصاحل بالدان داخل الربملان ال ورويب يف الفرتة املمتدة ما بني 

 غ.بسرتاس بور 2018

  عىل ملمتس رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ  بملوافقة 05/10/2018 رمققرار

دارة احتاد اجملالس الاقتصادية والاجامتعية االإفريقية واملؤسسات املامثةل  الس تقبال أ عضاء الوفود املشاركة مبجلس اإ

 .2018أ بريل  25يوم ال ربعاء ، لها

  عىل اس تقبال وزير خارجية رومانيا خالل زايرة العمل اليت س يقوم  بملوافقة 06/11/2018 رمققرار

 .2018ماي 04و03هبا للمملكة املغربية يويم 

  الس تقبال الس يد رئيس جلنة  2018ال س بوع ال ول من يوليوز  بتحديد 07/11/2018 رمققرار

 العالقات اخلارجية جمللس الش يوخ الكولوميب.

  ىل اس تقبال عضو جملس الش يوخ الفرنيس الس يد ع بملوافقة 08/11/2018 رمققرارFrançois-

NoelBuffet أ بريل  19يوم  مقرر قانون الهجرة والاندماج واجلنس ية من طرف املسؤولني مبجلس املستشارين

2018. 

  عىل برانمج معل جلنة احرتام واجبات والزتامات دول أ عضاء  بملوافقة 09/11/2018قرار رمق

 بسرتاس بورغ. 2018أ بريل  26 اإىل 24من  جملس أ وروب

  توجيه مراسةل جوابية اىل الس يدة منسقة مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية ب  10/11/2018 رمققرار

 للشغل مع توضيح نس بة مشاراكت أ عضاء اجملموعة يف املهام ادلبلوماس ية بملقارنة مع بيق املكوانت.

 

 

 

 
 2018أبريل    24 /543العدد  -النشرة الداخلية

 
 مجلس المستشارين
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 خمتلفات:  ❖

  عىل التدابري التنظميية واجلدوةل الزمنية املقرتحة لل شغال  وافقةبمل 11/11/2018 رمققرار

 التحضريية للملتقى الربملاين الثالث للجهات. 

  مبناس بة ندوة وطنية يف موضوع: "اختصاصات اجلهات عىل تنظمي بملوافقة 12/11/2018 رمققرار "

 انتصاف والية جمالس اجلهات.

 

 

 طالعقضااي لال
 

 

 

  :شؤون تنظميية ❖

 

نس بة حضور السادة أ عضاء اجمللس خالل اجللسة العامة اخملصصة الفتتاح ادلورة  ▪

 .2018أ بريل  13يوم امجلعة 

 

 الترشيع:  ❖

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة أ مام اجمللس. ▪

 

  :أ شغال اللجان ادلامئة ❖

 

 برانمج اجامتعات اللجان. ▪
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 10/2018رقم   اجتماع ▪
 2018  أبريل  12  الخميسليوم  

 

 

الس يد عبد احلكمي بن شامش  اجامتعا برئاسة 2018أ بريل  12يـوم امخليس  مكتب جملس املستشارينعقد 

  رئيس جملس املستشارين، وحضور السادة:

          

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ : عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛ :  لعريب حملريشا ▪

 أ مني اجمللس؛ :   أ محد اخلريف ▪

 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 ▪

   للرئيس؛ اخلليفة الرابع : عبد القادر سالمة ▪

 حماسب اجمللس؛ :  رش يد املنياري ▪

 حماسب اجمللس؛   : عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أ مني اجمللس. :  محمد عدال ▪

 2018أبريل    24 /543العدد  -النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 : شؤون تنظميية ❖

  2018أ بريل  13يوم امجلعة موعد اجللسة الافتتاحية دلورة أ بريل  بتحديد 01/10/2018 رمققرار 

أ محد خلريف ك مني  املستشارين، والس يد، واليت سريأ سها الس يد رئيس جملس خلامسة بعد الزوالعىل الساعة ا

 للجلسة.

 تقرر بأ ن تفتتح هذه اجللسة بلنش يد الوطين. كام

موعد اللقاء التنس يقي اذلي تقرر خالل اجامتع ندوة الرؤساء، واذلي  بتحديد 02/10/2018 رمققرار 

سادة رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات والسادة رؤساء اللجان ادلامئة وذكل بعد يضم السادة أ عضاء املكتب وال 

 .2018أ بريل  13اجللسة الافتتاحية يوم امجلعة 

 

 :اللجان النيابية لتقيص احلقائق ❖

  انتخاب رئيس ومكتب اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول بتحديد موعد  03/10/2018 رمققرار

 .مبارشة بعد اجللسة الافتتاحية 2018أ بريل  13عة يوم امجلأ حداث جرادة وذكل 

 

 :العالقات اخلارجية والتعاون والرشاكة ❖

  اجامتع تنس يقي ما بني وفدي جمليس الربملان املشاراكن يف أ شغال  بعقد 04/10/2018 رمققرار

ة افتتاح ادلورة جلس بعد 2018 أ بريل 20و 19يويم  املنتدى الربملاين املغريب الاس باين اذلي س تحتضنه مدريد

 الترشيعية.

  رساةل اعتذار عن مشاركة ممثل اجمللس الس يد أ محد خلريف العضو بتوجيه  05/10/2018 رمققرار

 املالحظ ادلامئ يف برملان أ مرياك الوسطى يف أ شغال دورة أ بريل لهذا الربملان.

  ندوة ادلولية اليت يف ال  للمجلس للمشاركة عىل ادلعوة املوهجةبملوافقة  06/10/2018 رمققرار

"العالقة بني الربملانيني واجلهات الفاعةل يف جمال العداةل سينظمها املعهد ادلويل للعداةل وس يادة القانون حول 

 بربوكس يل. 2018 ماي 03و 02يويم وذكل  الاجامتعية وماكحفة االإرهاب"

  يويم املغريب الفرنيس مقرتح عقد ادلورة الثالثة للمنتدى الربملاين بعرض  07/10/2018 رمققرار

 عىل السادة أ عضاء املكتب من أ جل تلقي اقرتاحاهتم يف املوضوع. املقبل يونيو 22و 21

 

 

 

 

 
 2018أبريل    24 /543العدد  -النشرة الداخلية

 

 مجلس المستشارين
 



8 
 

 

 

 

 

 قضااي لالإطالع

 

 الترشيع: ❖

 

 دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس.وضعية  ▪

 

 

  :اللجان ادلامئة ❖

 

 أ شغال اللجان.برانمج   - ▪

 

 ة:العالقات اخلارجي ❖

 

 بسرتاس بورغ.اجامتعات جلان جملس أ وروب اليت س تعقد شهر أ بريل اجلاري برانمج  ▪

 زايرة الوفد الربملاين الرتيك للمملكة املغربية.برانمج  ▪

 13يوم امجلعة  اجامتعات مجموعات الصداقة والتعاون مبجلس املستشارين واملربجمةمواعيد  ▪

 .2018أ بريل 

 62تشارين يف الاجامتع املنظم عىل هامش ادلورة حول مشاركة وفد جملس املس تقرير  ▪

 .2018 مارس 16و 13ما بني  للجنة أ وضاع املرأ ة التابعة لل مم املتحدة اذلي نظم بنيويورك

 

 خمتلفات:  ❖

 

 التنظميية واجلدوةل الزمنية لل شغال التحضريية للملتقى الربملاين الثالث للجهات. التدابري ▪

 ال عامل الاجامتعية ملوظفات وموظفي جملس املستشارين. املايل املفصل مجلعية التقرير ▪

 

 
 2018أبريل    24 /543العدد  -النشرة الداخلية
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 قضااي للمتابعة

 

 

 

 العالقات اخلارجية:  ❖

 

يفاد وفد عن جملس املستشارين لل وروغواي للقيام بزايرة معل لهذا البدل. مقرتح ▪  اإ

وة حول من الاحتاد الربملاين ادلويل ملشاركة اكتب الشعبة املغربية دلى الاحتاد يف ند دعوة ▪

 جبنيف. 2018يونيو  22اإىل  19نظم اش تغال الاحتاد الربملاين ادلويل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين
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 والجماعات الترابية والبنيات األساسية.الداخلية  لجنة   •
 

 

لبت يف التعديالت والتصويت ل خصص جدول أ عامهل  2018أ بريل  17عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء 

حداث مؤسسة ال عامل الاجامتعية لل شغال  84.13ىل مرشوع قانون رمق ع  العمومية.يقيض بإ

 أ صوات مقابل صوت واحد بعد أ ن مت تعديهل. 9صادقت اللجنة عىل املرشوع بأ غلبية  وقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أشغال اللجان الدائمة...  

 2018أبريل    17 /542لعدد  ا-النشرة الداخلية
 

 أشغال اللجان الدائمة...
 

 مجلس المستشارين
 

 2018ل  أبري  24 /543العدد  -النشرة الداخلية
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 جاهز.تشريعي  جلسة عمومية للدراسة والتصويت على نص   ▪

 

 

 

 24الثالاثء  هعقد جملس املستشارين يومي

بعد جلسة ال س ئةل الشفهية، جلسة عامة  2018أ بريل 

ترشيعية، ختصص لدلراسة والتصويت عىل مرشوع 

حداث مؤسسة ال عامل  84.13قانون رمق  يقيض بإ

 .الاجامتعية لل شغال العمومية

اخلية واجلهات وامجلاعات يذكر أ ن جلنة ادل

 الرتابية صادقت يف وقت سابق عىل املرشوع بل غلبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجلس المستشارين

 
 2018أبريل    24 /543لعدد  ا-النشرة الداخلية

 

 جدول أعمال المجلس...
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رئيس المجلس    يستقبلرئيس مجلس المستشارين   ▪
 .فيع المستوىاألعلى للدولة بليبيا على رأس وفد ر 

 يستقبل وفد.. ويأمل االنتقالية

اس تقبل رئيس جملس املستشارين 

حكمي بن شامش، رئيس اجمللس ال عىل الس يد 

لدلوةل بليبيا خادل املرشي، عىل رأ س وفد رفيع 

املس توى اذلي يزور اململكة املغربية بدعوة من 

 23رئاسة جملس املستشارين، وذكل يوم االثنني 

 .ر اجمللسمبق 2018أ بريل 

وخالل هذا اللقاء، أ كد رئيس جملس 

املستشارين اعزتازه القوي بأ مهية هذه الزايرة، 

معربا عن أ مهل يف ختطي دوةل ليبيا املرحةل 

عادة بناء مؤسسات ادلوةل  الانتقالية الإقرار مصاحلة وطنية بني خمتلف ال طراف مبنية عىل توافق وطين يفيض اإىل اإ

 .وتقويهتا

ق، شدد الرئيس أ ن اململكة املغربية برعاية املكل محمد السادس، تقف اإىل جانب الشعب ويف هذا الس يا

هناك ثقة كبرية “اللييب دون أ ن تدخر هجدا من أ جل تذليل الصعوبت اليت تعرفها املرحةل الانتقالية، مضيفا أ ن 

املشهودة دلى الفرقاء، وحمكة يف قدرة الشعب اللييب عىل جتاوز الصعوبت اليت تواهجها، ويف الروح االإجيابية 

عادة بناء دوةل وطنية موحدة متكن ليبيا من لعب دورها الاكمل كفاعل  وتبرص قياداته الوطنية حنو حتقيق تقدم يف اإ

قلميي وادلويل  .”وازن يف حميطها االإ

املكل محمد  من هجته أ برز رئيس اجمللس ال عىل لدلوةل بليبيا ادلور اذلي تضطلع به اململكة املغربية بقيادة

قرار توافق وطين بني االإخوة الليبيني، مؤكدا أ ن  ” اتفاق الصخريات“السادس يف هتئي لك الظروف من أ جل اإ

أ هنىى مرحةل من الصـراع ادلايم، وأ ن اململكة املغربية من خالل مؤسساهتا ورعاية صاحب اجلالةل املكل محمد 

ليبيا، معتربا أ ن املغرب اكن دامئا أ رضا لمل الشمل  السادس نرصه هللا معلت عىل جتاوز الصعاب اليت واهجت

 .واحلوار والسالم

 

 

 أنشطة الرئاسة/العالق ات الخارجية...
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قلميي واجلهوي اعتبارا لالإصالحات  واعترب خادل املشـري أ ن املغرب منوذج حيتذى به عىل املس توى االإ

اريب ليلعب دوره اكمال يف الهامة اليت قام هبا عىل اكفة ال صعدة، فامي شدد الوفد اللييب عىل أ مهية بناء الاحتاد املغ

ربط جسور التعاون وال خوة بني بدلان املنطقة وجعل هذا الاحتاد مثاال يف تعزيز وترس يخ الروابط بني شعوهبا، 

 .وفاعال قادرا عىل مواهجة التحدايت اليت تشهدها املنطقة، الس امي وأ ن العامل يتجه اليوم حنو بناء تكتالت قوية

للييب سيشارك يف فعاليات املنتدى الربملاين الاقتصادي االإفريقي العريب املنظم اجلدير بذلكر أ ن الوفد ا

فريقيا والعامل العريب  من قبل جملس املستشارين بتنس يق مع رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

قلميي"برئاسة حكمي بن شامش حتت شعار   2018أ بريل  26و 25 ، يويم"من أ جل بناء منوذج تاكميل للتعاون االإ

 .مبقر اجمللس
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 –أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي   ▪
 بمدريد. اإلسباني

 

احتضنت العامصة الاس بانية مدريد خالل ال س بوع        

 –ادلورة الرابعة للمنتدى الربملاين املغريب  املايض أ عامل

رئيسا جمليس النواب  قادهاالإس باين مبشاركة وفد مغريب هام 

 حكمي بنشامس.الس يد احلبيب املاليك و الس يد واملستشارين 

الوفد االإس باين يف هذا املنتدى، رئيس جملس فامي قاد        

يسكوديرو، ورئيسة جملس النواب أ ان  الش يوخ بيو غارس يا اإ

  بس تور.

 

ربملان املغريب واالإس باين يف تعزيز التعاون واحلوار وتعكس ادلورة اجلديدة لهذا املنتدى االإرادة املشرتكة لل       

والتشاور بيهنام حول عدد من القضااي ذات الاهامتم املشرتك، خاصة يف اجملال الس يايس والاقتصادي والاجامتعي 

 والثقايف.

 

الهجرة " أ شغال هذه ادلورة حول " الس ياسة وال من "، و" التعاون الاقتصادي "، والتنقل و  وقد متحورت       

 و"التعاون الثقايف ".

 

مناقش هتا يف هذا االإطار س يادة ادلول، وتعزيز املؤسسات ادلميقراطية  متتومن بني املواضيع اليت        

 والالمركزية الس ياس ية، واجلهوية يف البدلين، وكذا اجلهوية والتمنية.

 

التمنية املس تدامة يف الفضاء ال ورو متوسطي  اإىل مسامهة البدلين يف هذه ادلورةاملشاركون يف  تطرقكام        

والآفاق الاقتصادية للمملكتني، ورهاانت وفرص الهجرة يف الفضاء ال ورو متوسطي ودور الربملاانت يف تعزيز 

 احلوار الثقايف.
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وقد دعا املنتدى الربملاين املغريب االإس باين، يف ختام أ شغاهل مساء 

اإىل التفكري يف  ،2018مارس  19يوم امخليس 

بناء منوذج جديد للتعاون الاقتصادي بني البدلين 

يس تحرض التحدايت واالإماكنيات اليت تتيحها 

 املعطيات اجلديدة عىل الصعيد اجلهوي وادلويل.

 

ومثن البيان اخلتايم لهذا املنتدى تطور العالقات 

التجارية بني البدلين واليت تضاعفت وتريهتا خالل 

ت ال خرية، حيث أ صبحت الس نوات الس

س بانيا اعتبارا من س نة  الرشيك التجاري  2014اإ

والطايق ال ول للمغرب، وأ صبح املغرب اثين 

 سوق الإس بانيا خارج الاحتاد ال ورويب.

والمتس املنتدى من حكوميت البدلين تعميق أ وارص التعاون واحلوار من أ جل دمع العالقات الس ياس ية 

وذكل بلرفع من وترية التبادل التجاري بني البدلين والاستامثر وتعزيز وضع مملكة والاقتصادية واالإجامتعية، 

س بانيا كرشيك اقتصادي وكذا ثقايف ممتزي للمغرب ومواصةل بذل اجلهود دلمع التبادل الثقايف والرتبوي بني  اإ

 البدلين.

اليت تعترب مثالية يف اجملال وأ كد البيان اخلتايم عىل الطابع االإسرتاتيجي للعالقات الثنائية "         

ال ورومتوسطي " مشددا عىل أ ن الاس تقرار الس يايس مطلب ال حميد عنه لبلوغ هدف التمنية املس تدامة 

والتعايش السلمي والرخاء املشرتك بني لك شعوب املنطقة. كام دمع املنتدى مسارات االإصالح اجلاري يف 

 البدلين يف الس نوات ال خرية.

املغريب واالإس باين املشاراكن يف هذا املنتدى أ ن انامتء البدلين للمجال واعترب الوفدان 

ال ورومتوسطي يفرض علهيام تكثيف اجلهود ليضطلعا بدلور الرايدي املنوط هبام يف اإطالق مبادرات تسامه 

حفة يف ضامن السمل وال من والاس تقرار يف املنطقة، كام مثن التعاون المنوذيج بني البدلين يف جمال ماك

  االإرهاب.

وأ عرب عن اعزتازهام بلتعاون الثنايئ المنوذيج يف جمال تنقل ال شخاص والهجرة، " وهو التعاون          

ليه أ كرث من أ ي وقت مىض أ مام عودة طريق الهجرة املتوسطية اإىل الواهجة.  اذلي يعترب البدلان يف حاجة اإ

  اليت ينفذها املغرب.كام مثنا "الاسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء" 
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وأ كد املنتدى الزتامه مبواصةل ماكحفة الهجرة غري القانونية واجلرمية املنظمة عرب اسرتاتيجيات معل منسقة        

طار  وتبين الترشيعات املالمئة. وشدد وفدا البدلين عىل اتفاقهام بشأ ن رضورة وضع س ياسة جهرة مشرتكة يف اإ

 مجموع ادلول ال ورومتوسطية. رشاكة اسرتاتيجية بني

وأ كد الوفدان أ يضا عىل رضورة العمل عىل تكثيف اجلهود ملواهجة لك أ شاكل التطرف واخلطابت 

املقوضة للعيش املشرتك، وذكل من خالل تعزيز مشاركة املواطنات واملواطنني يف صياغة القرارات الس ياس ية 

 وال من واحلرية وحقوق االإنسان وس يادة القانون الكفيةل بضامن العيش يف حارض ومس تقبل يسوده السمل

 واحرتام الوحدة والس يادة الوطنية.

فريقيا والبدلان الايبريو -ومثن املنتدى مبادرة الربملان املغريب الرامية اىل خلق منتدى برملاين يضم دول اإ

 التينية.

  لكتني.كام أ كد عىل رضورة اس تئناف ادلراسات حول مرشوع الربط القاري بني املم  

رساء اجلهوية املتقدمة، داعني اإىل تبادل املامرسات              كام أ عرب الوفدان عن دمعهام لتقدم املغرب يف اإ

 الفضىل يف التعاون اجلهوي بني البدلين.

س بانيا.  رادهتام يف تعزيز التواصل مع اجملمتع املدين ودمع التبادل الثقايف والرتبوي بني املغرب واإ  وأ كدا اإ

 

س بانيا             واملغرب ويف هذا الصدد، شدد الوفدان الزتاهمام بلعمل عىل توس يع التعاون اجلامعي بني اإ

اللغة والثقافة االإس بانية بملغرب عرب ش بكة مؤسسات ثربنتس والتعرف عىل اجملمتع املغريب  وتشجيع اس تعامل

س بانيا.  وثقافته بإ

اخلاصة اليت يكتس هيا املنتدى  وال مهية يب بني اململكتني وذكرا بأ مهية دور الربملانيني يف التقر 

 الربملاين كفضاء للقاء واحلوار والاس امتع والنقاش من أ جل تدارس املواضيع املهمة ذات الاهامتم املشرتك.

 

وأ كد الوفدان عىل رضورة مواصةل تنظمي هذا املنتدى من أ جل تعزيز عالقات برملانية ثنائية متينة            

 ومفيدة تقوم عىل ال وارص التارخيية وحتفزها مواهجة التحدايت وحتقيق التطلعات املشرتكة.

كام شددا عىل رضورة خلق أ لية خاصة تقوم بالإضافة اإىل حتليل ومعاجلة ونرش خالصات             

يف موروثنا الثقايف  وتوصيات املنتدايت الاس بانية املغربية، بلريق بفعاليات املنتدى اإىل مس توى اإضافة نوعية

  .وذاكرتنا املشرتكة
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السيد بنشماس يدعو بمدريد إلى تعزيز وتنويع   ▪
 .عالق ات التعاون المغربية اإلسبانية

 

دلورة الرابعة لمتزيت اجللسة الافتتاحية 

بللكمة الهامة اليت للمنتدى الربملاين املغريب االإس باين 

 كمي بنحالس يد رئيس جملس املستشارين  أ لقاها

عىل رضورة تعزيز وتنويع ش واليت شدد فهيا شام

وتوس يع عالقات التعاون الس يايس، وادلبلومايس 

س بانيا ، والاجامتعي وال مين والثقايف بني املغرب واإ

وال ماكن "من خالل مقاربة اسرتاتيجية بعيدة املدى 

 ". فهيا لس ياقات اس تثنائية أ و حسابت تكتيكية

ملاين املغريب االإس باين جيسد الرغبة القوية لربملانيي البدلين يف ترس يخ العالقات وأ برز أ ن املنتدى الرب 

الثنائية عىل أ سس متينة لرحب التحدايت والرهاانت الاسرتاتيجية املتجددة، والريق هبا اإىل مس توى الروابط 

ىل مس توى احل رص العايل وادلامئ اذلي التارخيية واحلضارية العريقة واملمتزية اليت جتمع الشعبني الصديقني، واإ

يكفل به عاهال البدلين جالةل املكل محمد السادس وجالةل املكل فيلييب السادس، العالقات ال خوية الثنائية 

 .القامئة عىل التعاون املمثر والتفامه والتشاور والاحرتام املتبادل

 

من والاس تقرار والهجرة والتعاون الاقتصادي عىل أ ن اختيار مواضيع ال   الس يد الرئيسوشدد           

شارة رمزية أ خرى عىل أ ن العالقات اليت جتمع بني املغرب  والثقايف بني البدلين مكحاور لهذه الندوة يعطي اإ

س بانيا يه أ كرب من جمرد تبادل مشاعر التقدير والاحرتام اليت يفرضها اجلوار اجلغرايف،  بل يه عالقات "واإ

ادةل والطموح املشرتك والفعل امللموس بني خمتلف الفاعلني يف البدلين الصديقني، وهو تؤطرها الثقة املتب

 ."الفعل اذلي تغذيه ذاكرة اترخيية مشرتكة ومعق حضاري وثقايف متقامس
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، اضطالع برملانيي ششام كام جتسد هذه املواضيع، يضيف الس يد بن

ة بعالقات البدلين واالإجابة عن البدلين بأ دوارمه يف اس تقراء لك اجلوانب احمليط

قلميي  لك ال س ئةل اليت يطرهحا اجملمتعان الاس باين واملغريب يف ظل س ياق اإ

 .ودويل شديد التعقيد ومتسارع التحوالت والتغيريات

، فاإن ما يضفي راهنية عىل احملاور املدرجة ششام وبالإضافة اإىل هذه الاعتبارات، يقول الس يد بن

دى الربملاين املغريب الاس باين، هو الس ياقان الوطنيان للبدلين واملتغريات اليت يعيشها عىل جدول أ عامل املنت

حميطهام اجلهوي وادلويل خاصة يف ظل الظروف ادلقيقة احلالية اليت فرضت حتدايت بلغة التعقيد، وخاصة ما 

هجرة وال من يف تالزهما مع التحدايت يتعلق بقضااي التمنية املس تدامة والعداةل الاجامتعية وما يرتبط مهنا بقضااي ال 

وهو ما حيمت علينا اليوم مكمثلني لشعوبنا مواهجة لك أ شاكل التطرف  "اليت يفرضها تنايم الهتديدات االإرهابية، 

 .مؤكدا عىل أ ن الكياانت الانفصالية واملناطق الغري مراقبة تشلك مصدرا لهتديد التطرف "والتيارات الشعبوية 

أ ن املوقع اجلغرايف الإس بانيا واملغرب يؤهلهام ليكوان قاطرة للتمنية املتعددة  شامش ويرى الس يد بن

 .ال طراف عىل املس تويني االإقلميي والقاري

يبريو التيين، مشريا  فريقي اإ نشاء منتدى برملاين اإ واقرتح رئيس جملس املستشارين عىل املنتدى فكرة اإ

الربملاانت الوطنية والتجمعات الربملانية اجلهوية والقارية بلك من  اإىل أ ن الربملان املغريب قطع أ شواطا كبرية رفقة

رساء منتدى برملاين افريقي أ مريكو التيين الالتينية،افريقيا وأ مرياك   .يف مسار اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018أبريل    24 /543العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



19 
 

 

 

فد عن مجموعة الصداقة والتعاون المغربية  و  ▪
يقوم بزيارة عمل    الفرنسية بمجلس المستشارين

 لفرنسا.

 

ية دلعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنس ية تلب 

املغربية ورئيس جلنة العالقات اخلارجية وادلفاع الوطين 

وفد  قاممبجلس الش يوخ الفرنيس السيناتور كريستيان اكمبون، 

عن مجموعة الصداقة والتعاون املغربية الفرنس ية مبجلس 

زبايرة املستشارين برئاسة املستشار الس يد عبد الصمد قيوح

 ل اإىل فرنسا خالل ال س بوع املايض.مع

طارونتدرج هذه الزايرة يف  سعي مجموعيت الصداقة  اإ

اىل توطيد عالقات التعاون الربملاين من خالل تبادل زايرات 

منتظمة بني اجلانبني وتعميق النقاش واحلوار املمثر حول عدد من جماالت التعاون املشرتكة ال س امي يف جمال الطاقة 

 .ل السكيك والبحريواملاء والنق

وفد مجموعة التعاون والصداقة املغربية الفرنس ية مع رئيس جملس  أ جراهابرانمج الزايرة لقاءات  وتضمن

الش يوخ، وعقد مباحثات مع مسؤولني حكوميني  مبجلس نظريهعن لقاء معل موسع مع  الفرنيس، فضالالش يوخ 

نتاج املياه ومليناء مارس يليا، بالإضافة اىل زايرة ملعهد العامل اإ د و ومنتخبني، وكذا القيام بزايرات ميدانية ملصانع لتوري

  .وضفيت املتوسط مبارس يليا تعزيزا لدلبلوماس ية الثقافية بني البدلين ل وروبالعريب بباريس، ومتحف احلضارات 

واكفة وقد حظي أ عضاء الوفد الربملاين املغريب برتحيب وتقدير كبريين من دلن رئاسة اجللسة العامة 

أ عضاء جملس الش يوخ الفرنيس، تمثينا للجهود اذلي تقوم هبا اململكة املغربية خاصة يف جمال البيئة والتمنية املس تدامة 

  .متواصل وفعال بني اجلانبني أ مىنواعتبارها رشياك هاما يف حماربة الارهاب والتطرف عرب تعاون 

يرة دلى وزير ادلوةل، وزير ادلاخلية وز Jacqueline Gourault ويف س ياق متصل، نوهت الس يدة

الفرنيس مبس توى التعاون والتنس يق بني املغرب وفرنسا يف جمال حماربة الارهاب والتطرف واجلرمية املنظمة، 

  .وتنايم ظاهرة الهجرة يف منطقة شامل افريقيا والساحل الافريقي اليت تعرف هتديدات امنية متنامية
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ناس بة الس تعراض جتربة املغرب يف جمال وشلك اللقاء كذكل، م 

الالمركزية ورهانه عىل اجلهوية املوسعة كخيار اسرتاتيجي يراعي التعددية 

واخلصوصية امللكية مع تشديد اجلانبني عىل رضورة تبادل الزايرات والتجارب واخلربات بني الفاعلني املغاربة 

 .والفرنس يني يف هذا اجملال

 املغريب بملوقف الفرنيس الواحض يف دمع مقرتح احلمك اذلايت اذلي تقدم به املغرب شاد الوفد الربملاينأ  وقد  

 .املغربيةكحل هنايئ للزناع املفتعل حول الصحراء 

 السادة: ولالإشارة فقد مض وفد اجمللس الك من

 ؛الس يد محمود عرشان، انئب رئيس اجملموعة )الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي( ▪

 ؛سليغوة، مقرر اجملموعة )الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية(الس يد حسن  ▪

 ؛الس يدة جناة كومري، مقررة اجملموعة )فريق الاصاةل واملعارصة( ▪

 .الس يد نبيل ش يخي، عضو اجملموعة )رئيس فريق العداةل والتمنية( ▪
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  .مجلس الشيوخ الفرنسيبعضو   استقبال ▪

 

د أ محد التويزي عضو مكتب جملس اس تقبل الس ي

عضو جملس   François-Noël Buffet املستشارين،

مبقر  2018أ بريل  19الش يوخ الفرنيس، وذكل يوم امخليس 

 اجمللس.

وخالل هذا اللقاء، أ برز الس يد أ محد التويزي 

العالقة املمتزية، والرشاكة الاسرتاتيجية اليت جتمع بني اململكة 

تلف اجملاالت، مؤكدا يف الوقت نفسه املغربية وفرنسا يف خم 

 عىل ال مهية اليت يولهيا اجلانبان لتعزيز العالقات الثنائية.

ن عىل مس توى منطقة  وتطرق الس يد أ محد التويزي اإىل أ مهية ادلور اذلي تضطلع به اململكة املغربية اإ

فريقيا أ و عىل مس توى ، مشددا يف هذا الصدد عىل القارة االإفريقية، وكذا منطقة رشق املتوسط بيق شامل اإ

طار س ياسة حسن اجلوار ال ورويب.  الاخنراط التام يف اإ

هذا وتباحث اجلانبان ملف وقضية الهجرة واللجوء وتداعيهتا، ويف هذا الس ياق ركز الس يد التويزي 

ت بلورة بوجه خاص عىل اجلهود املبذوةل من قبل اململكة، تفعيال للس ياسة الوطنية اجلديدة يف الهجرة، حيث مت

اسرتاتيجية وطنية للهجرة واللجوء، اعامتدا عىل التوجهيات امللكية السامية لصاحب اجلالةل، ومضامني ادلس تور 

اجلديد للملكة، وتوصيات اجمللس الوطين حلقوق االإنسان، والالزتامات ادلولية للمغرب يف جمال حقوق االإنسان، 

للمهاجرين والالجئني، وذكل بتنس يق مع خمتلف القطاعات  وتسعى اململكة املغربية اإىل حتقيق اندماج انحج

جنوب، وأ داة -واملؤسسات العمومية املعنية بقضااي الهجرة، جلعلها رافعة للتمنية املشرتكة، وركزية للتعاون جنوب

 للتضامن..
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ه فرنسا يف تعزيز ومل يفت الس يد أ محد التويزي، خالل هذه املباحثات، أ ن ينوه بدلور الكبري اذلي تلعب

 وتوطيد روابط التقارب املغريب ال ورويب خدمة للمصاحل املشرتكة بيهنام.

عضو جملس الش يوخ الفرنيس، بدلور الهام اذلي  François-Noël Buffet من هجته، أ شاد الس يد

رتاتيجية املمتزية القامئة تلعبه ادليبلوماس ية الربملانية، يف تقريب وهجات النظر بني ال طراف وادلفاع عن الرشاكة الاس

 بني اجلانبني..

 وقد حرض الاس تقبال الس يد رش يد املنياري عضو مكتب جملس املستشارين.
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 بالبرلمان التركي.استقبال رئيسة مجموعة الصداقة التركية المغربية   ▪

 

اس تقبل اخلليفة الثاين لرئيس جملس املستشارين 

الرتكية بجمللس الس يد عبد  -ملغربيةورئيس مجموعة الصداقة ا

املغربية، الس يدة -االإهل احللوطي، رئيسة مجموعة الصداقة الرتكية

سوال كوسوغلو والوفد الربملاين الرتيك املرافق لها،  -عائشة

 أ بريل اجلاري مبقر اجمللس. 18وذكل يوم ال ربعاء 

وخالل هذا اللقاء، نوه اخلليفة الثاين لرئيس جملس 

رين مبس توى العالقات املمتزية اليت تربط بني اململكة املستشا

املغربية ومجهورية تركيا داعيا اإىل تعزيزها عىل اكفة القطاعات 

فريقيا، واس تعرض  مبا حيقق الرحب املشرتك خاصة وان املغرب أ صبح منصة هممة يف العالقات مع أ وروب وخصوصا مع اإ

الرتكية، مبجلس املستشارين، الس يد عبد االإهل احللوطي، أ مه االإصالحات رئيس مجموعة الصداقة الربملانية املغربية ـ 

املهيلكة اليت شهدهتا اململكة املغربية يف خمتلف اجملاالت حتت القيادة احلكمية والرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد 

ملنطقة، مربزا مس توى السادس نرصه هللا، واليت مكنت بالدان من بناء منوذج دميقراطي وتمنوي يشلك اس تثناء ب

للمملكة املغربية دلى املنتظم  التمنية اليت تشهدها ال قالمي اجلنوبية، كام توقف عند املساعي ادليبلوماس ية القوية 

 ادلويل، لدلفاع عن القضية الوطنية العادةل للوحدة الرتابية ودحر مناورات اخلصوم،

لربملانية املغربية، وتوقف عند ال دوار اجلديدة كام تطرق الس يد احللوطي اإىل خصوصية التجربة ا    

، وما ميزيه من تنوع وتعدد يف مكوانته، وركز عىل أ مهية تقوية وتعزيز 2011جمللس املستشارين بعد دس تور 

 العالقات الثنائية بني املغرب وتركيا كبدلين شقيقني متعاونني عىل املس توى الس يايس والاقتصادي والتجاري.
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توقف الس يد عبد االإهل احللوطي عند حماوةل الانقالب الفاشةل كام 

حيث اعترب أ نه يف تكل الليةل، اختلطت ادلماء املغربية والرتكية  يف تركيا، واليت راح حضيهتا العديد من الضحااي،

قراطية، يف دفاعا عن ادلميقراطية والتمنية وتالمح الشعب والاس تقرار مؤكدا أ نه لكام قويت واتسعت مساحات ادلمي

ال واكن ذلكل تأ ثري عىل دول اجلوار مؤكدا عىل أ ن الربملان هممت بالطالع عىل جتربة العمل ، بدل من بدلان املنطقة، اإ

 الرتكية.

سوال كوسوغلو، اململكة  -املغربية الس يدة عائشة –ومن هجهتا، شكرت رئيسة مجموعة الصداقة الرتكية 

 مواقفها ادلامعة للرشعية وادلميقراطية،املغربية "ملاك وحكومة وشعبا" عىل 

كام أ وحضت يف س ياق مداخلهتا، عن أ مهية تعزيز العالقات بني املؤسس تني الترشيعيتني، وبني الشعبني 

الشقيقني ودمع العالقات يف خمتلف اجملاالت بني ادلولتني واحلكومتني الرتكية واملغربية، معربة عن سعادهتا بالس تقرار 

رفه املغرب، مؤكدة أ ن زايرهتا والوفد الربملاين الرتيك املرافق لها هتدف لتطوير س بل التعاون بني وال من اذلي يع

 البدلين، داعية اإىل رضورة انعقاد منتدى ال عامل بني البدلين خالل الس نة احلالية.

 -الرتكيةسوال كوسوغلو، رئيسة مجموعة الصداقة  -عائشة وخبصوص قضية الصحراء املغربية، أ كدت الس يدة

املغربية عىل دمعها التام لقضية الوحدة الرتابية للمغرب وس يادته الوطنية، منوهة بجلهود اليت تبذلها اململكة املغربية 

 يف احملافل ادلولية من أ جل حل سلمي لقضية الصحراء.

 ه اخلصوص.كام تناول اجلانبان عدة قضااي ذات الاهامتم املشرتك، وس بل تطوير العمل الربملاين عىل وج

اري يوقد حرض الاس تقبال لك من الس يد أ محد اخلريف، والس يد أ محد التويزي والس يد رش يد املن 

 أ عضاء مكتب جملس املستشارين، وسفري أ نقرة دلى الربط، الس يد أ دمه براكن أ وز.
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استقبال وفد عن مجلس المستشارين بجمهورية   ▪
 إندونيسيا

 

رين الس يد حكمي بن اس تقبل رئيس جملس املستشا 

ندونيس يا  شامش وفدا عن جملس املستشارين جبمهورية اإ

 17يوم الثالاثء  ،Zinut Tauhid Sa’adiبرئاسة الس يد 

 مبقر اجمللس. 2018أ بريل 

وخالل هذا اللقاء، أ برز رئيس اجمللس معق      

ومتانة عالقات ال خوة والتعاون املمثر اليت جتمع بني البدلين 

آزر التضامن الفاعل بنية عىل قميوالشعبني، وامل   القوي والتأ

 املتبادلني. والاحرتام والتقدير

ن عىل مس توى القمي احلضارية       وأ فاد الس يد الرئيس أ ن هناك مجموعة من الفرص املتاحة للبدلين اإ

البدلين، صاحب اجلالةل  والثقافية والروحية املشرتكة أ و املوقع اجليو اسرتاتيجي للبدلين واالإرادة املشرتكة بني قائدي

لبناء رشاكة منوذجية قادرة عىل مواهجة التحدايت  Joko Widodoاملكل محمد السادس نرصه هللا وخفامة الرئيس 

 والاس تجابة لتطلعات البدلين والشعبني الشقيقني.

زيز وتوطيد وعىل الصعيد الربملاين، أ كد الس يد الرئيس عىل أ مهية التعاون الربملاين بني البدلين يف تع  

العالقات املغربية الاندونيس ية، ودعا يف هذا االإطار اجلانب الربملاين الاندونييس اإىل بلورة مشاريع وبرامج معل 

طارا للحوارمن خالل ابرام اتفاقية تعاون تكون  وفضاء للعمل املشرتك، لتقوية وتوطيد العالقة بني جملس  اإ

 س يا مبا خيدم ويقوي العالقات الثنائية للبدلين.املستشارين املغريب ونظريه جبمهورية اندوني 

من جانبه، عرب رئيس وفد جملس املستشارين جبمهورية اندونيس يا عن اعزتازه هبذه الزايرة، معربا عن   

أ مهل يف أ ن تعطي دفعة جديدة ملس توى عالقات التعاون املمتزية القامئة بني البدلين الشقيقني املس متدة أ سسها من 

 خي وصلب الروابط احلضارية واالإنسانية املشرتكة.معق التار
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ودعا املسؤول الاندونييس اإىل مزيد من التعاون والارتقاء بلعالقات خاصة يف اجملال الاقتصادي   

والتجاري وال مين والثقايف والتعلميي اإىل مس توى متقدم، مربزا يف هذا االإطار أ مهية خلق حوار برملاين اندونييس 

عتبارا ل مهية البعد الربملاين يف متتني العالقات بني البدلين الشقيقني، الس امي وأ هنام يمتتعان بس تقرار س يايس مغريب ا

ماكنيات اقتصادية تؤهلــهام لبناء عالقة رشاكة واعدة يف املس تقبل.  ويتوفران عىل اإ

ارين، وسفري مجهورية حرض اللقاء، الس يدان رش يد املنياري وأ محد التويزي عضوا مكتب جملس املستش  

 .Syarief Syamsuriالسيد  اندونيس يا املعمتد دلى اململكة املغربية
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مجلس المستشارين يشارك في  أعمال  وفد عن    ▪
 .االجتماع السنوي للشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 

من الس يدة  شارك وفد من الربملان املغريب يتكون

املستشارة انئةل التازي، انئبة رئيس جملس املستشارين 

ورئيسة الفرع املغريب للش بكة الربملانية حول البنك ادلويل 

، انئب رئيس  وصندوق النقد ادلويل، والس يد رش يد العبدي

مستشار برملاين وانئب   جملس النواب، والس يد احلو املربوح،

والس يد   وسط،رئيس امجلعية الربملانية للبحر ال بيض املت

دريس الصقيل عدوي ،  ، رئيس جلنة املراقبة املالية العامة اإ

والس يد حلسن حداد ،عضو الربملان يف الاجامتع الس نوي 

 ، بواش نطن.2018أ بريل 17و  16للش بكة الربملانية للبنك ادلويل وصندوق النقد ادلويل، و املنعقد يف 

دوةل  65برملانيا من  150وجيمع ما يقرب من  التمنية،سسات املؤمتر مبثابة منصة للمرشعني ومؤ  ويعترب هذا

لضامن قدر أ كرب من الاس تقرار، ماكحفة الفقر وحتقيق  ادلولية،هدفها املشرتك تعزيز مبادرات التمنية  عام،لك 

 أ هداف التمنية املس تدامة.

ة الفساد بعنوان يف حلقة نقاش حول ماكحف انئةل التازي املستشارة الس يدة شاركت املناس بة،وهبذه 

، املستشار العام ومدير  الس يد شون هاجان "احلمك الرش يد ودور املرّشعني"،واكن من بني املشاركني يف اجللسة

آيزن الس يد و القانوين لصندوق النقد ادلويل ، القسم ، احملايم واملستشار اخلاص للرئيس براك أ وبما  نورمان أ

  حول ال خالقيات واحلمك الرش يد.

نشاء  ،االإطارانئةل التازي يف هذا  وقدمت التجربة املغربية يف ماكحفة الفساد والاسرتاتيجية الوطنية واإ

 اللجنة الوطنية ملاكحفة الفساد.
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وبصفهتا ممثةل لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، فقد متت دعوهتا بشلك 

دلور اذلي لعبه الاحتاد من خالل "جلنة وعىل وجه اخلصوص ا القضية،خاص لتقدمي دور القطاع اخلاص يف هذه 

من هذه  8ال خالقيات واحلاكمة اجليدة" يف تطوير االإسرتاتيجية. بالإضافة اإىل جتربة القطاع اخلاص للربانمج رمق 

 ISO والرتوجي لـ للرشاكت،ميثاق املسؤولية الاجامتعية  ليات مثلأ  ونرش  (،الاسرتاتيجية )نزاهة العمل

 ع اخلاص يف صياغة مقرتحات القانون.ومشاركة القطا 37001

منائية،ولكن أ يضاً بلنس بة للمعونة  التمنية،ويشلك الفساد عقبة رئيس ية أ مام  وأ كدت انئةل التازي بشلك  االإ

خاص عىل ادلور ال سايس للربملانيني اذلين يتعني علهيم الاس تفادة من وضعهم مكرشعني ملقاومة هذه الآفة بشلك 

 ء عىل البعد الشامل لالسرتاتيجية الوطنية مبا يف ذكل احلكومة واجملمتع املدين.سلطت الضو  جذري، كام

عن أ كد لك من انئةل التازي ونورمان ايسن عىل أ مهية حامية ال شخاص اذلين يبلغون  االإطار ويف نفس

 أ ن وسائل وتلعب االتصاالت دورًا حيواًي يف هذا الكفاح، اإال ، ودور وسائل االإعالم يف هذه العملية،الرشوة

 االإعالم املس تقةل وحدها قادرة عىل لعب دورها يف هذا النظام اذلي يشمل مجيع اجلهات الفاعةل يف اجملمتع.

املديرة العامة لصندوق  الغارد، الس يدة كريس تني معالآراء  الاجامتع مناس بة للربملانييني لتبادل وشلك هذا

 .عة البنك ادلويلرئيس مجمو  كمي،وادلكتور جمي يونغ  النقد ادلويل
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المنتدى البرلماني  مجلس المستشارين ينظم   ▪
تصادي األفريقي العربي تحت شعار "من أجل  االق

 بناء نموذج تكاملي للتعاون اإلق ليمي".
 

تصادي ال فريقي أ بريل/ نيسان اجلاري، املنتدى الربملاين الاق  26و 25يويم  جملس املستشارين منظي 

قلميي".  العريب حتت شعار "من أ جل بناء منوذج تاكميل للتعاون االإ

واجملالس املامثةل يف أ فريقيا  جمالس الش يوخ والشورى ينظم بتنس يق مع رابطة ،يندرج هذا اللقاء اذليو 

طار تزنيل برانمج معل الرابطة اذلي متت املصادقة عليه يف مؤمترها العارش املنعقد يف اململكة  والعامل العريب، يف اإ

مواضيع متعددة هتم اجملاالت الاقتصادية والاستامثرية  سبمترب/ أ يلول املايض، واملتضمن 21و 20املغربية يويم 

 والتمنوية وبناء السالم.

غناء النقاش واحلوار والتشاور الربملاين ال فريقي العريب بشأ ن القضااي الاسرتاتيجية هذا املنتدى  ويروم اإ

ا ال من الغذايئ والتمنية املس تدامة، وكذكل ذات ال ولوية والراهنية يف املنطقتني ال فريقية والعربية، ويف مقدمهت

ماكنيات تعزيز التعاون الاقتصادي ال فريقي  تأ سيس دبلوماس ية برملانية اقتصادية متكن من اس تكشاف س بل واإ

العريب وفق منظور اسرتاتيجي تمنوي تشاريك وتاكميل وتضامين، يرتكز عىل متتني نس يج املصاحل الاقتصادية 

 االإنسانية بني العاملني ال فريقي والعريب.والتجارية والروابط 

سينعقد مبناس بة هذا اللقاء الاجامتع اخلاص بلنساء الربملانيات يف رابطة جمالس الش يوخ والشورى و 

 واجملالس املامثةل يف أ فريقيا والعامل العريب، حتت عنوان "دور املرأ ة يف تعزيز المنو الاقتصادي وحتقيق التمنية

 املس تدامة".

صدار بيان ختايم يتضمن من بني توصياته تشكيل ش بكتني برملانيتني هام  وسيتوج هذا احلدث بإ

"الش بكة الربملانية بشأ ن ال من الغذايئ يف أ فريقيا والعامل العريب" و"الش بكة الربملانية لنساء ورجال ال عامل يف 

 أ فريقيا والعامل العريب".
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 ؛ال مانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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