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 12/2018اجامتع املكتب رمق  ▪

 2018أ بريل  23ليوم االثنني 
 

 

 

اجامتعا برئاسة رئيس جملس  2018أ بريل 23عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 

 املستشارين الس يد عبد احلكمي بن شامش، وحضور الس يدة والسادة:

 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؛ :   العريب احملريش ▪

 ؛أ مني اجمللس :   أ محد تويزي ▪

 أ مني اجمللس. :    أ محد اخلريف ▪

 فامي اعتذر عن احلضور السادة:          

 اخلليفة الرابع للرئيس؛    :    عبد القادر سالمة ▪

 حماسب اجمللس؛   :     رش يد املنياري ▪

 حماسب اجمللس؛     :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أ مني اجمللس.     :   محمد عدال ▪

   

 

 اجتماعات وقرارات المكتب....
 

 مجلس المستشارين
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 جامتع أ وال: القرارات الصادرة عن الا

 

 الترشيع: ❖

  بعد اجللسة اخملصصة  ة، مباش 2018أ بريل  24بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  01/12/2018 رمققرار

حداث مؤسسة  84.13لل س ئةل الشفهية، من أ جل ادلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  يقيض بإ

 ال عامل الاجامتعية لل شغال العمومية. 

  عىل الساعة العاشة والنصف  2018أ بريل  24الثالاثء بعقد ندوة الرؤساء يوم  02/12/2018 رمققرار

 صباحا.

  حاةل نتاجئ أ عامل اللجنة الفرعية امللكفة مبراجعة النظام ادلاخيل جمللس املستشارين  03/12/2018 رمققرار بإ

 من النظام ادلاخيل 276عىل جلنة العدل والترشيع وحقوق االإنسان طبقا ملقتضيات الفقرة ال خرية من املادة 

لترسيع وترية ادلراسة والبت يف مقرتحات اللجنة الفرعية بلرتكزي قدر االإماكن عىل املواد  اودعوهت للمجلس،

 اليت بقيت حمل خالف.

 

 مراقبة العمل احلكويم: ❖

  بملوافقة عىل اقرتاح اخلليفة الثاين للرئيس بتحديد موضوعي اجللسة الشهرية املقبةل  04/12/2018 رمققرار

 الس يد رئيس احلكومة اكلآيت:ملساءةل 

قالمي اجلنوبية؛ ▪  المنوذج التمنوي لل 

 الس ياسة العامة املرتبطة حبامية املس هتكل. ▪

  عىل  2018ماي  15بعقد اجللسة الشهرية ملساءةل رئيس احلكومة يوم الثالاثء    05/12/2018 رمققرار

 .2018ماي  08الساعة الثانية والنصف زوالا عوض يوم 

  برئاسة  2018أ بريل  24بملوافقة عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم    06/12/2018 رمققرار

 اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد االإاله احللوطي والس يد أ محد خلريف أ مينا لها. 
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  العالقات اخلارجية: ❖

  بملوافقة عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس  07/12/2018 رمققرار

-جملس املستشارين حلضور املنتدى الاقتصادي لسان برتس بورغ

 .2018ماي  26اىل  24من -روس يا

 

 شؤون تنظميية: ❖

  بتوجيه مراسةل اإىل السادة رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات حول موضوع تغيبات  08/12/2018 رمققرار

 بدون عذر، وبرجمة النقطة يف جدول أ عامل ندوة الرؤساء.  سأ عضاء اجملل

  بملوافقة املبدئية عىل رصف تعويض خاص لفائدة املوظفني اذلين يوضعون رهن  09/12/2018 رمققرار

شارة اللجان النيابية لتقيص احلقائق، يف انتظار بلورة تصور شامل ملنح التعويضات اخلاصة.  اإ

  حاةل 10/12/2018 رمققرار خاصة لبعض موظفي اجمللس  مرشوع قرار بشأ ن ضوابط منح تعويضات بإ

عادة عرضه  اذلين يقومون بأ عامل غري اعتيادية، عىل الس يدة والسادة أ عضاء املكتب قصد ابداء الرأ ي، واإ

 من جديد بعد أ خذ رأ ي الس يد اخلليفة الثالث للرئيس امللكف بملوارد البرشية.

 

 ال نشطة التعبوية والاشعاعية: ❖

  قالمي اجلنوبية" مبدينة ادلاخةل  11/12/2018رمققرار بعقد الندوة املوضوعاتية حول" مأ ل المنوذج التمنوي لل 

 .2018ماي  10يوم 

 

  

 مجلس المستشارين
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 اثنيا: للمتابعة

 العالقات اخلارجية: ❖

 الرتابية،تطورات قضية وحدة املغرب  ▪

جدول أ عامل اجامتع جلنة الهجرات، الالجئني والنازحني التابعة  ▪

 بسرتاس بورغ. 2018أ بريل  25للجمعية الربملانية جمللس أ وروب اليت ستنعقد يف 

مراسةل من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل بشأ ن طلب مرص دمع مرحشها لرئاسة برملان معوم  ▪

فريقيا املزمع اإجراء الا  .2018ماي  09نتخابت اخلاصة هبا يف اإ
 

 مراقبة العمل احلكويم: ❖

 بنك حمني للمواضيع املقرتحة من دلن الفرق واجملموعات جللسات ال س ئةل الشهرية. ▪
 

دارية: ❖  شؤون اإ

 عرض حول تطبيقات معلوماتية جديدة: ▪

 تطبيق التدبري الالكرتوين للنصوص الترشيعيةE-Lois. 

 مذكرة جملس املستشارينCC-Agenda. 
 

 خمتلفات: ❖

دارة مسجد احلسن الثاين بدلار البيضاء الإبرام اتفاقية مع اجمللس من اجل متكني هذه املعلمة  ▪ مقرتح اإ

 من موارد كفيةل بس مترار دورها وهماهما.
 

 لالطالعاثلثا: 

 17حصيةل حضور الس يدات والسادة املستشارين خالل جلسة ال س ئةل الشفهية املنعقدة يوم الثالاثء  ▪

 ؛2018أ بريل 

خبار بتوصل جملس النواب بلنصني التاليني:  ▪  اإ

  ؛2016املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  26.18مرشوع قانون التصفية رمق 

  مبثابة النظام ال سايس للغرف الفالحية. 27.08من القانون رمق  27مقرتح قانون يقيض بنسخ املادة 

 القوانني قيد ادلرس بجمللس.وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات  ▪

 برانمج أ شغال اللجان ادلامئة. ▪

 مجلس المستشارين 
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المغرب رسميًا لبرلمان ُعموم أفريقيا    انضمام ▪
 .التابع لالتحاد اإلفريقي

 
شارك وفد برملاين مغريب يف ي 

أ شغال ادلورة العادية السادسة من 

الانعقاد الترشيعي الرابع لربملان معوم 

فريقيا، امل ؤسسة الترشيعية لالإحتاد اإ

 18اإىل  07االإفريقي، واليت تنعقد من 

مبدينة ميدراند جبمهورية  2018ماي 

فريقيا.  جنوب اإ

ويتكون الوفد الربملاين املغريب 

  من لك من:

 فريق العداةل والتمنية، قربل، عضوالنائب نور ادلين  -

 فريق ال صاةل واملعارصة، اوحساات، عضوالنائبة مرمي  -

 النائب محمد زكراين، عضو فريق التجمع ادلس توري، -

 الفريق االإس تقاليل، ابدوح، عضواملستشار عبد اللطيف  -

  الفريق احلريك. بمنبارك، عضواملستشار حيفظه  -

دانغ، وقد عقد الوفد الربملاين املغريب مباشة بعد حلوهل مبيدراند لقاءا تشاوراي مع الس يد روجيه نكودو 

خالهل اجلانبان خمتلف اجلوانب االإجرائية والربوتوكولية املتعلقة برتس مي عضوية  االإفريقي، اس تعرضملان الرب  رئيس

آفاق التعاون بني املؤسسة الترشيعية االإفريقية وكذا  فريقيا وكذا أ الربملانيني املغاربة املنتخبني أ عضاء بربملان معوم اإ

  الربملان املغريب.

 07ورة العادية السادسة من الانعقاد الرابع للربملان االإفريقي املنعقدة يوم وعقب اجللسة الافتتاحية لدل

فريقيا "القسم" اإىل جانب  ، أ دى2018ماي  عضوا جديدا من بني  78الربملانيون املغاربة ال عضاء بربملان معوم اإ

 عضوا اذلين يتشلك مهنم الربملان االإفريقي. 275

 أنشطة الرئاسة/العالق ات الخارجية...
 

 مجلس المستشارين
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قاعدمه بربملان معوم ملامرسة بعد ذكل، التحق ال عضاء املغاربة مب 

هماهمم ك عضاء رمسيني، واضعني بذكل حدا للمناورات اليت اكن يريد القيام هبا أ طراف من "بوليساريو" اكنوا يرغبون 

فريقيا أ ثناء حفل أ داء ال عضاء املغاربة للقسم.   يف زرع البلبةل وافتعال مناوشات مع رئاسة برملان معوم اإ

مفوضية  فايك، رئيسالافتتاحية بلكمة ضيف شف هذه ادلورة الس يد موىس  وقد اختمتت هذه اجللسة

الاحتاد االإفريقي واليت أ كد من خاللها أ نه قد حان الوقت للربملان االإفريقي أ ن يضطلع مبهامه الرقابية والترشيعية مبا 

بني مجيع املؤسسات االإفريقية هو  يدمع سائر مؤسسات الاحتاد االإفريقي معتربا أ ن التفاعل االإجيايب والتنامغ املس متر

الكفيل بتحقيق ال هداف املنشودة دعام للسمل وال من وسعيا الإجناز التمنية املس تدامة وتوطيد عالقات التعاون 

 والتضامن بني البدلان االإفريقية.

كام دعا رئيس املفوضية االإفريقية الربملانيني ال فارقة اإىل مواكبة وتدعمي هجود الاحتاد االإفريقي للحد من تدفق 

عطاء الفرصة للش باب والنساء لبناء مس تقبل تسوده العداةل  ال موال املوهجة لالإرهاب وحماربة الفساد والرشوة واإ

  والكرامة.

كراهات اليت حتول دون حتقيق الاحتاد االإفريقي ل هدافه ومهنا وقد اس تعرض الس يد موىس فايك بعض الا 

قرارها  بخلصوص عدم تفعيل االتفاقيات اليت متت املصادقة علهيا، وأ يضا عدم املصادقة عىل اتفاقيات جوهرية رمغ اإ

يسامه يف منذ س نوات كثرية. كام تطرق رئيس املفوضية االإفريقية اإىل مشاريع الاندماج االإفريقي وخاصة مهنا ما 

تسهيل تنقل ال فراد والسلع وخاصة مهنا جواز السفر االإفريقي وشكة املالحة اجلوية االإفريقية، كام اس تعرض 

الوضعية املالية لالإحتاد االإفريقي يف أ فق حتقيق اس تقالليته املالية. وخمت الس يد موىس فايك لكمته بلقول أ نه حان 

نسانية مفجعة الوقت لوضع حد للزناعات املسلحة بلعديد  من املناطق يف القارة االإفريقية واليت ختلف أ وضاع اإ

واليت تضاف للكوارث الطبيعية والامراض الفتاكة وما خيلفه االإرهاب وجتارة اخملدرات وانتشار ال سلحة والاجتار 

فريقيا اليت نريدها مجيعا يه بب السمل وال من وادلميقراطية  يف البرش، معتربا أ ن الباب من أ جل حتقيق مرشوع اإ

  واحلاكمة والتضامن الفعال واملس متر.

فريقيا اجامتعاهتا  طار جدول أ عامل هذه ادلورة، س تعقد اجملموعات اجلهوية امخلس لربملان معوم اإ ويف اإ

فريقيا والعضوية مبكتبه وكذا العضوية  التنس يقية وذكل قصد املصادقة رمسيا عىل قامئة مرحشهيا لرئاسة برملان معوم اإ

 نه ادلامئة وبيق مؤسساته املوازية.بلجا

 .2018 ماي 11و 10هذا وس تجرى معظم هذه الانتخابت يويم 
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تعزيزًا للعالق ات البرلمانية العربية العربية،  ▪
البرلمان العربي يعقد جلسته الرابعة بمجلس  

 المستشارين. 
يعقد الربملان العريب برئاسة ادلكتور 

مشعل بن فهم السلمي اجامتعات جلس ته الرابعة 

من دور الانعقاد الثاين للفصل الترشيعي الثاين، 

، مبقر جملس 2018مايو 9اإىل  5من خالل الفرتة 

 .املستشارين

ويأ يت انعقاد هذه اجللسة بململكة  

املغربية تعزيزًا ومتتينًا للعالقات الربملانية العربية 

العربية، وبناًء عىل التعاون والتنس يق بني الربملان 

 العريب وجملس املستشارين املغريب.

دت بلظهران ونتاجئ أ عامل القمة العربية، اليت عق الراهنة،وسرتكز اجللسة عىل تطورات ال وضاع العربية 

يف اململكة العربية السعودية "مقة القدس"، ومواصةل هجود الربملان العريب يف دمع القضااي العربية احملورية 

 والاسرتاتيجية وعىل رأ سها القضية الفلسطينية.

، حيث ستناقش جلنة 2018مايو  8الثالاثء  هوس تعقد جلان الربملان العريب ادلامئة ال ربع اجامتعاهتا يوم

الشؤون اخلارجية والس ياس ية وال من القويم العريب مرشوع التقرير ادلوري للحاةل الس ياس ية ومس تجدات الوضع 

الس يايس يف العامل العريب، وستناقش جلنة الشؤون الاقتصادية واملالية التاكمل الاقتصادي العريب وخطة معلها 

اللجنة يف اجامتعها الثالث وما انبثق عهنا من قرارات يف ، ومتابعة تنفيذ تلكيفات 2018دلور الانعقاد الثاين للعام 

اجللسة العامة، فامي ستس تعرض جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية وحقوق االإنسان  مسودة " تقرير حاةل حقوق 

آ ختفيف "" ، ومرشوع رؤية برملانية حول: 2017العامل العريب لعام  يفاالإنسان   اثر احلروب والرصاعات يف العاملأ

،  فامي ستناقش جلنة الشؤون الاجامتعية واملرأ ة والش باب خطط معلها بشأ ن "العريب من منظور حقوق االإنسان

التعلمي العايل والبحث العلمي والصحة، ومتابعة الرتتيب لعقد مؤمتر حول الالجئني والنازحني من النساء وال طفال 

 العرب.
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اجامتعه الثامن والتاسع  عقد مكتب الربملان العريبوجدير بذلكر أ ن 

عىل أ ن يعقد اجامتعه العاش عش ية انعقاد اجللسة الرابعة للربملان العريب  ،2018مايو  6 ،5يويم السبت وال حد 

 .2018مايو  9ال ربعاء غد الإقرار جداول أ عامل اجللسة، اليت س تعقد صباح يوم 

جلنة فلسطني،  اجمتعتاجامتعات اللجان النوعية، حيث  2018مايو  7االإثنني  أ مس يوم عقدتكام 

عداد مرشوع قانون اسرتشادي عريب للتعلمي العايل والبحث العلمي، كام  اللجنة املعنية  اجمتعتواللجنة املعنية بإ

وجلنة ادلول العربية ال قل منوًا، واللجنة املعنية حبقوق االإنسان يف مبتابعة اإصالح منظومة العمل العريب املشرتك، 

 الوطن العريب.

 املوقع االلكتروني للبرملان العربياملصدر: 
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 .استقبال رئيس مجلس الشيوخ اإليرلندي ▪

 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين 

الس يد حكمي بن شامش رئيس جملس الش يوخ 

يرلندي الس يد دينس أ ودونوفان، عىل رأ س  االإ

وفد رفيع املس توى واذلي يزور اململكة املغربية 

بدعوة من رئاسة جملس املستشارين، وذكل 

    مبقر اجمللس.  2018ماي  2يوم ال ربعاء 

يس وخالل هذا اللقاء، عرب رئ      

جملس املستشارين عن أ مهل بأ ن تكون هذه 

 الزايرة بوابة لتعزيز العالقات بني البدلين والريق هبا اإىل مس توايت أ معق من التعاون والرشاكة.

يرلندا ودورها يف بناء احلضارة  وأ كد الس يد الرئيس أ ن اململكة املغربية تنظر بعني التقدير والاحرتام دلوةل اإ

 يدا بالإماكنيات اليت يزخر هبا هذا البدل الصديق،ال وربية والعاملية، مش  

وذكر الس يد الرئيس بلعالقات القوية واجلادة اليت جتمع املغرب بالحتاد ال وريب وجملس أ ورب، واليت 

منحت املغرب صفة شيك من أ جل ادلميقراطية، مشددا عىل أ ن املغرب حبمك موقعه اجلغرايف يشلك جرسا للربط 

فريقيا والقارة االإفريقية عىل العموم، داعيا اإىل استامثر هذه املؤهالت للريق بلعالقات الثنائية بني أ ورب وشام ل اإ

 اإىل مس توى شاكة قامئة عىل أ ساس راحب راحب بني الطرفني.

ويف هذا الس ياق، اس تعرض الس يد رئيس اجمللس االإجنازات املهمة اليت حققها املغرب يف جمال 

مؤكدا عىل أ ن املغرب قرر ملاك وشعبا امليض يف طريق بناء دوةل احلق والقانون وهو  االإصالحات ادلميقراطية،

مسار ال رجعة فيه، مضيفا أ ن املغرب اس تطاع أ ن حيصن هذا املسار كمنوذج لالس تقرار الس يايس والاقتصادي 

قلميي متقلب، ويعج بلتحدايت املرتبطة بلهتديدات االإرهابية  وال مين رمغ التحدايت اليت يواهجها يف ظل حميط اإ

رادات خنبه الس ياس ية  وال منية واليت تعامل معها املغرب حبمكة بفضل الرؤية املتبرصة جلالةل املكل وتاكثف اإ

  ووعي شعبه.
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احلراكت كام أ برز الس يد الرئيس اخملاطر اليت جتسدها      

الانفصالية بملنطقة، خاصة وأ ن لك ال دةل تشري اإىل زواج املصلحة بني هذه 

احلراكت والتنظاميت االإرهابية وش باكت الاجتار يف البرش اليت يشلك املغرب 

 .منوذجا ملواهجهتا واحلد من هتديداهتا

ع املفتعل حول الصحراء ويف هذا الصدد قدم الس يد رئيس اجمللس حملة اترخيية عن طبيعة وحيثيات الزنا

آخر املس تجدات اليت يعرفها هذا امللف، معتربا أ ن العديد من املواقف ادلولية ظلت لعقود  املغربية، بالإضافة اإىل أ

يرلندا وخصوصا  يديولوجية ضيقة فرضهتا مرحةل احلرب الباردة، لكن املسار املشرتك بني املغرب واإ حبيسة اعتبارات اإ

  الل واحلرية والس يادة كفيل جبعل البدلين يؤسسان عالقاهتام عىل أ ساس ادلمع املتبادل. يف الكفاح من أ جل الاس تق

يرلندي أ نه جعل زايرة املغرب اإحدى أ ولوايته، تقديرا منه لدلور  من جانبه أ كد رئيس جملس الش يوخ االإ

اإىل جانب الوفد املرافق  اذلي تلعبه اململكة يف املنطقة، معربا عن شكره وامتنناه للرتحيب الكبري اذلي حظي به

   هل. 

وأ كد الس يد دينيس أ ودونوفان أ ن القوامس املشرتكة بني البدلين جتعلهام مؤهالن لبناء عالقات قوية وممثرة، 

مذكرا بعامتد البدلين عىل الفالحة والصيد البحري ك نشطة اقتصادية ذات أ ولوية، ما يفتح الباب أ مام فرص التعاون 

حيظيان  العلمي الذلانين يف هذين القطاعني احليويني، بالإضافة عىل قطاعي الس ياحة والبحث والرشاكة بني البدل

يرلندي.  بهامتم هام دلى الشعب االإ

وشدد الس يد رئيس جملس الش يوخ عىل أ ن بدله يدرك جيدا أ مهية املغرب كجرس للربط بني أ ورب 

فريقيا، معربا عن أ مهل يف دفع عالقات التعاون والصداق ة بني البدلين اإىل مس توى شاكة اسرتاتيجية، حيث أ بلغ واإ

الس يد دينيس أ ودونوفان الس يد رئيس جملس املستشارين بأ نه سينقل اإىل الوزير ال ول ووزير اخلارجية يف احلكومة 

يرلندية مدى أ مهية فتح سفارة بلربط كخطوة أ ساس ية لالنتقال بلعالقات بني البدلين اإىل مس توايت أ عىل.  االإ

لس يد أ ودونوفان أ شاد بالإصالحات اليت شهدها ويشهدها املغرب منذ تويل جالةل املكل محمد السادس ا

، 2011للعرش، مؤكدا عىل تقديره لالإصالحات الس ياس ية وادلس تورية اليت انهتجها املغرب واليت توجت بدس تور 

 ة.اذلي وصفه بدلس تور التقديم اذلي رخس مسار البناء ادلميقراطي يف اململك

يرلندية مغربية تضم  نشاء مجموعة صداقة اإ هذا وأ كد الس يد أ ودونوفان عىل أ نه سيرشف خشصيا عىل اإ

يرلندية كبرية هممهتا ربط وتقوية العالقات بني البدلين.  قيادات س ياس ية اإ

وحرض هذا اللقاء لك من الس يد أ محد التوزيزي والس يد رش يد املنياري عضوا مكتب جملس 

يرلندية مبجلس املستشارين. املستشارين، والس يد براهمي الرشيف رئيس مجموعة الصداقة املغربية االإ  موالي اإ
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  .استقبال وزير خارجية جمهورية رومانيا ▪
 

رئيس جلنة الفالحة  أ جرى الس يد العريب العرايشـي

والقطاعات الانتاجية ورئيس مجموعة الصداقة املغربية الرومانية 

مبقر اجمللس  2018مـــاي  3مبجلس املستشارين يوم امخليس 

 Teodorمباحثات مع وزير خارجية مجهورية رومانيا الس يد

Meleșcanu  حبضور سفرية بالده املعمتدة بلربط الس يدة

Daniela-Brîndusa BAZAVAN. 

وشلك هذا اللقاء مناس بة مثن خاللها اجلانبان     

عالقات الشـراكة اجليدة القامئة بني البدلين الصديقني يف 

 خمتلف اجملاالت.

وأ كد الس يد العريب العرايشـي عىل أ مهية ادلمع اذلي تقدمه مجهورية رومانيا للمملكة املغربية اإن يف      

 تحدة، الس امي موقفها ادلامع للمغرب خبصوص قضية وحدة وس يادته عىل أ راضيه.الاحتاد ال ورويب أ و دلى ال مم امل 

واس تعرض الس يد العريب العرايشـي مجموع ال وراش التمنوية املفتوحة الكربى، وكذا الاماكنيات والفرص    

 املتاحة أ مام املقاوالت الرومانية من أ جل الاستامثر يف املغرب.

العريب العرايـــيش اإىل مضاعفة هجود التعاون يف اجملال الاقتصادي عىل ويف هذا الس ياق، دعا الس يد   

 وجه اخلصوص لريىق اإىل مس توى العالقات الس ياس ية املمتزية بني البدلين.

من هجته أ شاد وزير خارجية مجهورية رومانيا بدلور الرايدي اذلي تلعبه اململكة املغربية يف املنطقة    

س تقرار، مربزا ادلينامية الاقتصادية اليت تعرفها اململكة بعتبارها ادلوةل اليت تربط عىل مس توى حفظ ال من والا

 بالده بعالقات اقتصادية قوية يف شامل افريقيا والرشق ال وسط.

ودعا املسؤول الروماين اإىل مد جسور التواصل والتعاون بني رجال ال عامل والغرف املهنية يف    

 القات الاقتصادية بيهنام.البدلين الإعطاء دينامية للع

كام أ برز وزير خارجية مجهورية رومانيا ادلور الهام اذلي يضطلع به الربملان يف الك البدلين لتعزيز   

حداث منتدى برملاين مغريب ـ  وتوطيد العالقات الثنائية املمتزية بني اجلانبني. ويف هذا االإطار، اقرتح مبادرة اإ

طار للعم  ل خدمة للمصاحل املشرتكة للبدلين.روماين كفضاء للحوار واإ

 

 

أشغال اللجان الدائمة...  
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 .استقبال رئيس برلمان أمريكا الالتينية والكرايبي ▪
 

 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن 

شامش رئيس برملان أ مرياك الالتينية والاكراييب الس يد الياس 

 مبقر اجمللس. 2018أ بريل  25اكستيو، يوم ال ربعاء 

وخالل هذا اللقاء، ذكر رئيس اجمللس بل مهية اليت   

طار عالقات التعاون  تولهيا اململكة املغربية لتنويع شأاكهتا يف اإ

جنوب جنوب، وهو ما جسدته الزايرة امللكية التارخيية 

د من دول لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا لعد

آفاقا واعدة يف 2004أ مرياك الالتينية س نة  ، واليت فتحت أ

 التعاون مع بدلان هذه املنطقة.

وعرب رئيس اجمللس عن اعزتازه الكبري بأ مهية هذا اللقاء، ودوره يف تعزيز مسار العالقات املمتزية اليت    

بأ مرياك الالتينية والاكراييب، مؤكدا أ ن هناك العديد رامكها جملس املستشارين مع الربملاانت الوطنية واجلهوية والقارية 

 من القمي والقوامس املشرتكة اليت جتمع بني الشعب املغريب وشعوب هذه املنطقة.

ودعا الس يد الرئيس اىل تدارك ما ضاع من فرص اهدرت لعوامل وس ياقات اترخيية رهنت     

جية ضيقة، مربزا أ ن توقيع االتفاقية مع هذا التجمع الربملاين يف اعتبارات ايديولو  وحرصهتا الربملانيةادليبلوماس ية 

القاري الهام يعد ترمجة للوعي املنبثق واجلديد اذلي خيدم مصاحل شعوب املنطقتني خصوصا يف ظل التحوالت 

 املتسارعة واملتنامية اليت يشهدها العامل.

رساء املنتدى     ويف هذا الس ياق، أ كد رئيس اجمللس أ ن الربملان املغريب قطع أ شواطا هامة يف أ فق اإ

سامع صوت الشعوب  الربملاين ال فريقو أ مريكو التيين، اكإطار مرجعي للعمل املشرتك، وفضاء للحوار، وأ لية للرتافع واإ

 لربملانية ادلولية، وكذا مواهجة التحدايت املشرتكة.الافريقية وأ مرياك الالتينية والاكراييب يف خمتلف احملافل ا

من هجته، عرب رئيس برملان أ مرياك الالتينية والاكراييب عن تقديره العميق للماكنة اليت يتبوؤها املغرب   

يف حميطه االإقلميي واجلهوي، وكذا الاحرتام اذلي حيظى به صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، وكذا 

 مبادراته التمنوية والتضامنية وخصوصا تكل اليت جسدها بلعاملني العريب والافريقي. تمثني
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وذكر يف هذا الس ياق، أ ن هذه املاكنة املمتزية للمغرب متكنه من    

اجملموعتني الافريقية والعربية وبدلان لعب دور رئييس يف التقارب بني بدلان 

أ مرياك الالتينية، كام تؤههل ليكون مبثابة جرس للتواصل بني املنطقتني، وأ رضية 

  قوية لبناء مس تقبل مشرتك. 

ومثن الس يد الياس اكستيو التوقيع عىل مذكرة التفامه بني الربملان املغريب مبجلس يه وبرملان أ مرياك الالتينية   

مربزا القمية املضافة اليت س يضفهيا جملس املستشارين املغريب بتعدد مكوانته، عىل عالقات التعاون بني  والاكراييب،

 املغرب وبرملان أ مرياك الالتينية والاكراييب.

وأ برز الس يد الياس اكستيو أ ن تفعيل صفة عضو مالحظ للربملان املغريب دلى برملان أ مرياك الالتينية    

ة اترخيية لكونه س يفتح الباب أ مام الربملان املغريب لطرح قضاايه الوطنية وعرض تصوراته والاكراييب يشلك حلظ

قلميية وادلولية.  ومواقفه حول القضااي اجلهوية واالإ

حداث منتدى برملاين ال فريقو أ مريكو التيين، معرب     ومثن الس يد الياس اكستيو مبادرة الربملان املغريب بإ

اد برملان أ مرياك الالتينية والاكراييب للعمل من أ جل ترمجة هذه املبادرة اليت ستساعد يف هذا االإطار عن اس تعد

 عىل تعزيز وتوطيد العالقات بني شعوب أ مرياك الالتينية وافريقيا.

وجدير بذلكر أ ن رئيس برملان أ مرياك الالتينية والاكراييب شارك يف فعاليات املنتدى الربملاين الاقتصادي    

العريب اذلي نظمه جملس املستشارين بتعاون مع رابطة جمالس الش يوخ واجملالس املامثةل يف افريقيا والعامل  الافريقي

 .2018أ بريل  26و 25العريب يويم 

وعىل هامش هذا املنتدى، مت التوقيع عىل مذكرة تفامه بني برملان اململكة املغربية وبرملان أ مرياك الالتينية 

ذكرة عن اجلانب املغريب لك من الس يد احلبيب املاليك رئيس جملس النواب والس يد والاكراييب، حيث وقع امل

 حكمي بن شامش رئيس جملس املستشارين، ورئيس برملان أ مرياك الالتينية والاكراييب الس يد الياس اكستيو.

رساء قنوات التواصل والتفاعل الربملاين من خالل تبادل الزايرات و      اخلربات وتروم هذه املذكرة اإ

 والتجارب واملعلومات والواثئق بني الطرفني.

لفائدة  كام تنص هذه املذكرة، عىل تفعيل صفة عضو مالحظ دامئ دلى برملان أ مرياك الالتينية والاكراييب

برملان اململكة املغربية مبجلس يه، مع ما يرتتب عن ذكل بلنس بة لربملان اململكة املغربية من حقوق وواجبات 

منصوص علهيا يف النظام ادلاخيل لربملان أ مرياك الالتينية والاكراييب، وكذا شوط املشاركة املنصوص علهيا يف 

 هذه االتفاقية.
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ومبوجب هذه املذكرة، يعني الربملان املغريب شعبة برملانية دلى برملان 

 أ مرياك الالتينية والكراييب من ثالثة أ عضاء.

ويعترب توقيع هذه املذكرة أ يضا جتس يدا لروابط التفامه والصداقة والتعاون اليت جتمع اململكة املغربية ببدلان 

أ مرياك الالتينية والاكراييب، واعرتافا بجلهود اليت تبذلها اململكة املغربية والبدلان ال عضاء يف برملان أ مرياك الالتينية 

ميقراطي وتعزيز صيانة حقوق االإنسان، واملساواة بني اجلنسني، ونشـر قمي والاكراييب من أ جل توطيد البناء ادل

 التسامح والسالم.

وتروم هذه املذكرة كذكل، االإسهام يف متتني عالقات الصداقة والتعاون بني املؤسسات الترشيعية، وتقوية 

هجات الس ياس ية والاقتصادية التضامن بني الشعوب، والاس تفادة من الفرص واالإماكنيات املتاحة عىل خمتلف الوا

 والثقافية.

حرض اللقاء الس يد أ محد اخلريف عضو مكتب جملس املستشارين وممثهل ادلامئ دلى برملان أ مرياك الوسطى، 

الس يد ال مني العام التنفيذي لربملان أ مرياك الالتينية والاكراييب، والس يدة سفرية مجهورية بامن املعمتدة دلى اململكة 

 املغربية.
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لق اء مشترك لمجموعتي التعاون والصداقة المغربية الفنلندية بمجلسي البرلمان مع   ▪
  اإلق امة.سفيرة فنلندا بالمغرب بمقر    Anne Vasaraالسيدة

 

اس تجابة دلعوة كرمية من سفرية فنلندا بملغرب، 

عقدت مجموعيت التعاون والصداقة بني برملان اململكة املغربية 

وبرملان مجهورية فنلندا برئاسة لك من الس يدة انئةل مية التازي 

جملس املستشارين  عن املغرب()فريق الاحتاد العام ملقاوالت 

يق الاس تقاليل للوحدة والس يد عبد اجمليد الفايس الفهري )الفر 

أ بريل  25والتعادية( عن جملس النواب غذاء معل بتارخي 

 اللقاء:حرض هذا  اجلاري مبقر الاقامة. 

 حياة والسادة:عن جملس النواب الس يدات  •

اومقين)فريق  ادريس والتمنية(سكيحيل )فريق العداةل 

 )الفريق احلريك( السعدية بنسهيل )الفريق الاشرتايك( محمد الامني ديدى الاصاةل واملعارصة( 

والسادة: عزيز مكنيف )الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادية(  املستشارين الس يداتعن جملس  •

 جناة كومري )فريق الاصاةل واملعارصة( وكرمية افيالل )فريق العداةل والتمنية(.
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مشاركة وفد برلماني في أشغال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات والدورة   ▪
 .الق اهرةبللجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط   14

 

أ بريل  29و 28 مغريب يويموفد برملاين  شارك

، يف أ شغال القمة اخلامسة لرؤساء الربملاانت وادلورة 2018

للجمعية الربملانية لالحتاد من أ جل املتوسط،  14

خاللها  تالعامصة املرصية القاهرة، واليت التأ م احتضنهتا اليت

وفود الربملاانت ال عضاء يف امجلعية الربملانية لالحتاد اإضافة اإىل 

 املنظامت الربملانية االإقلميية.

 الشعبة بجمللس: ءأ عضاالوفد الربملاين السادة  ومض

 املستشار مبارك الس باعي رئيس الفريق احلريك

 املستشار عادل برأاكت عضو فريق ال صاةل واملعارصة

 خدجية الزويم عضو الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادليةاملستشارة 

 املستشار عبد الكرمي همدي عضو فريق الاحتاد العام للمقاوالت بملغرب

 علمي رئيس الفريق الاشرتايك، بصفته ممثال للجمعية الربملانية للبحر ال بيض املتوسط واملستشار محمد

براهميي ومحمد خيي، وموالي أ مينة  وعن جملس النواب شارك السادة النواب: ماء العينني ومصطفى اإ

 هشام املهاجري، وعبد العزيز لشهب، وصابر الكياف، وغيثة احلامتي؛و محمداحويط.

 .رئيس اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية ال وروبية بصفته عمثونالرحمي  والس يد عبد
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وقد متزيت أ شغال هذه ادلورة بنعقاد القمة اخلامسة لرؤساء الربملاانت واجامتعات اللجان القطاعية امخلس 

للجمعية؛ ويتعلق ال مر بلجنة الشؤون الس ياس ية وال من وحقوق االإنسان، وجلنة حقوق املرأ ة يف البدلان 

واملالية والاجامتعية والتعلمي، وجلنة حتسني نوعية احلياة واملبادالت بني  ال ورومتوسطية، وجلنة الشؤون الاقتصادية

 اجملمتعات املدنية والثقافة، وجلنة الطاقة واملياه والبيئة. كام مت عقد اجامتع املكتب واملكتب املوسع ومجموعة العمل.

، يف املنطقة املتوسطية حول مناقشة موضوع ماكحفة االإرهاب أ شغالها متحورتاليت  ،هذه ادلورة وانعقدت

قلميي خاص هتمني عليه مجموعة من التحدايت اليت تواجه منطقة حوض البحر ال بيض املتوسط  يف س ياق عاملي واإ

 عىل املس توى الس يايس والاقتصادي وال مين.

وقد أ مجعت لك التدخالت عىل معاانة لك ادلول من جراء االإرهاب وما يرتتب عليه من هتديد للسمل 

تضامن دويل حقيقي الستئصال جذوره وجتفيف  خلق رضورةادلوليني وتقويض هجود التمنية، مؤكدين عىل وال من 

جيابية  حماربة االإرهاب تس هتدف توثيق العالقات بني الشامل  هجود يفمنابعه، وأ ن انعقاد هذه القمة يعد حصوة اإ

 واجلنوب.

 للجمعية ومجموعة العملالتوصيات املرفوعة من خمتلف اللجان  بعامتد لكلتوجتدر الاشارة أ ن هذه ادلورة 

أ علن انئب رئيس الربملان ال ورويب "ديفيد ساسويل" يف  الرئاسة للربملان الاوريب حيث واختمتت بتسلميالعامة 

عالن تسلمي رئاسة امجلعية يف دورهتا القادمة ملدة عام، عن أ مهل يف أ ن تسفر املناقشا ت اخلاصة لكمة أ لقاها عقب اإ

هبذه القضية عن نتاجئ ملموسة وهممة، مطالبا برملاانت ادلول ال عضاء بملسامهة "الفعاةل " للتوصل اإىل حلول لهذه 

 القضية ذات الاهامتم املشرتك.

خالل رئاس ته  عىل دراس ته الربملان الاوريب، وأ علن عن اختيار الهجرة ليكون احملور اذلي سينكب

 .ادللجمعية الربملانية لالحت
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 اإلشراف

 

 

 ؛ال مانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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