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 13/2018اجامتع املكتب رمق  ▪

 2018 ماي 07ليوم االثنني 
 

 

 

 

الس يد اجامتعا برئاسة اخلليفة الأول للرئيس  2018ماي  07يـوم االثنني عقد مكتب جملس املستشارين 

 ، وحضور السادة:قيوح عبد الصمد

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 :        اخلليفة الرابع للرئيس؛   عبد القادر سالمة ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :   انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛ :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس؛  :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 :         حماسب اجمللس؛   رش يد املنياري ▪

 أأمني اجمللس.   :    أأمحد اخلريف ▪

  من:الاجامتع لك  حضور هذافامي اعتذر عن 

 

 أأمني اجمللس؛ :   أأمحد تويزي ▪

 أأمني اجمللس.  :   محمد عدال ▪

   

 

 

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

 

 :الترشيع ❖
 

   يتعلق مبؤسسة الوس يط عىل جلنة العدل  16/14مرشوع قانون رمق  حاةلب   01/13/2018 رمققرار

 والترشيع.

   حاةل مرشوع قانون رمق  02/13/2018 رمققرار عادة تنظمي املركز السيامنيئ املغريب  17/70ب  املتعلق ب 

 املتعلق بتنظمي الصناعة السيامنتوغرافية   عىل جلنة التعلمي والشؤون الاجامتعية. 99/20القانون رمق وبتغيري 

   ندوة الرؤساء لالنعقاد قصد حبث أأفضل الصيغ من أأجل ترسيع وترية بدعوة  03/13/2018 رمققرار

 ادلراسة والتصويت عىل مشاريع ومقرتحات القوانني املودعة عىل اللجان ادلامئة.

 

 مل احلكويم:مراقبة الع ❖

   2018ماي  08الثالاثء عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم  ملوافقةب 04/13/2018 رمققرار 

 اليت سريأأسها اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس والس يد أأمحد خلريف كأمني للجلسة.

  عادة النظر يف بدعوة  05/13/2018 رمققرار طريقة برجمة جلسات الأس ئةل خمتلف مكوانت اجمللس ال 

 .جلعهل أأكرث جاذبية وفاعلية الشفهية عرب تغيري منط املساءةل

 

 :اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية

   جلينة عن املكتب تضم يف عضويهتا لك من الس يد عبد الصمد قيوح بتشكيل  06/13/2018 رمققرار

والس يد عبد القادر سالمة من أأجل عقد اجامتع مع رئيس اللجنة املوضوعاتية  والس يد عبد اال اله احللوطي

 قصد البحث عن احللول املالمئة خملتلف املعيقات اليت حتد من معل اللجنة.

 

 العالقات اخلارجية: ❖
 

   عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين من رئيس جملس  بملوافقة 07/13/2018 رمققرار

 الش يوخ الباكس تاين لزايرة بالده.

   عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين من رئيس جملس بملوافقة  08/13/2018 رمققرار

 الأمة الكوييت للقيام بزايرة رمسية دلوةل الكويت.
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   عىل ادلعوة املوهجة للمجلس بملوافقة  09/13/2018 رمققرار

للشعبة اال فريقية التابعة  26للمشاركة يف أأشغال امجلعية اجلهوية 

 17يويم للجمعية الربملانية الفرنكوفونية اليت س تعقد بلرأأس الأخرض 

 .2018 ماي 18و

   عىل توجيه دعوة ا ىل لك من رئيس الش يوخ املكس ييك ورئيس جلنة بملوافقة  10/13/2018 رمققرار

 زايرة معل للمملكة املغربية.ون اخلارجية بنفس اجمللس للقيام بالشؤ 

   عىل اس تقبال وفد احلزب الشعيب الأورويب بلربملان الأورويب يوم اال ثنني  بملوافقة 11/13/2018 رمققرار

 .2018ماي  07

   عىل املشاركة يف الاجامتع الس نوي السادس مجلعية الأمناء العامني بملوافقة  12/13/2018 رمققرار

 بلقاهرة. 2018 يوليو 12و 11يويم  للربملاانت العربية

 

 شؤون تنظميية: ❖

   عىل توزيع حصص تأأشريات أأداء مناسك احلج عىل السادة أأعضاء  بملوافقة 13/12/2018رمق قرار

 املقاربة اليت مت اعامتدها الس نة املاضية. نفس اجمللس وفق

 

 الأنشطة الاشعاعية: ❖

   10يوم الندوة املوضوعاتية اليت اكن سينظمها اجمللس مبدينة ادلاخةل  تأأجيلب  14/12/2018 رمققرار 

قالمي اجلنوبيةحول  2018ماي   لوجستيكية. لأس باب ""مأ ل المنوذج التمنوي للأ
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 خمتلفات:  ❖

  يف  بمتثيل اجمللسالس يد أأمحد تويزي بتلكيف  18/13/2018 رمققرار

حول أأدوار القطاعات  2018ماي  11يوم الندوة املوضوعاتية اليت ستنظمها املنظمة املغربية حلقوق اال نسان 

عامل حقوق اال نسان.  الرمسية واملؤسسات الوطنية يف ا 

 

 قضااي للمتابعة

 

 

 العالقات اخلارجية: ❖
 

 وحدة املغرب الرتابية. قضية تطورات ▪

رئيس مجموعة الصداقة الكرواتية املغربية بلربملان الكروايت بأأن يقوم أأعضاء من الربملان  مقرتح ▪

 زايرة كرواتيا.واتية باملغريب ميثلون مجموعة الصداقة املغربية الكر 

فريقيا  طلب ▪ الناطق الرمسي بمس الربملان الزمبابوي دمع ملف ترش يح مواطنه برئاسة برملان معوم ا 

 ملاين مرصي لزايرة املغرب من أأجل طلب ادلمع ملرحش بالده لنفس املنصب.وكذا سعي وفد بر 

 التفامه املوقعة بني الربملان املغريب وبرملان أأمرياك الالتينية والكراييب. مذكرة ▪

للمشاركة يف املنتدايت الربملانية لأمرياك  الس يد عبد القادر سالمةاخلليفة الرابع للرئيس تعيني  ▪

 .الس يد أأمحد خلريفوالوسطى والاكرييب وذكل بلتناوب مع أأمني اجمللس  ةالالتيني

 

 خمتلفات: ❖
 

تنظميه برشاكة ما بني جملس املستشارين وامجلعية املغربية لرؤساء جمالس امجلاعات  ادلرايس املقرر اليوم ▪

 .14/113حول القانون التنظميي 
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 مواضيع لالطالع

 

 

 العالقات اخلارجية: ❖
 

 الرتتيبات املتخذة الحتضان جملس املستشارين الجامتعات اجللسة الرابعة للربملان العريب. ▪

 09و 05ملمتس رئيس جملس الش يوخ الربازييل تأأجيل الزايرة اليت اكن يعزتم القيام هبا ببالدان ما بني  ▪

 .2018وذكل ا ىل غاية يوليوز  2018 ماي

تقرير حول مشاركة الس يداتن املستشاراتن رجاء الكساب وفاطمة الزهراء اليحياوي يف ورشة معل  ▪

تدريبية حول أ ليات متابعة ومراقبة تطبيق الترشيعات املتعلقة بلعنف القامئ عىل نوع اجلنس بملنطقة 

 العربية.

ما تقرير حول زايرة معل وفد مجموعة التعاون والصداقة املغربية الفرنس ية مبجلس املستشارين لفرنسا  ▪

 .2018 أأبريل 21و 17بني 

 

 شؤون تنظميية:  ❖
 

الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية واليت حيدد فهيا انامتءه للمعارضة بناء عىل قرار اجمللس  مراسةل ▪

 الوطين حلزب الاس تقالل.

لفائدة السادة  اليت نظمها اجمللس برشاكة مع اجلامعة ادلولية للربط حول حلقة التكوين اجلديدة تقرير ▪

اليت أأطرها املندوب ادلامئ السابق للمملكة املغربية هبيأأة الأمم املتحدة الس يد محمد و  ،املستشارين

 لوليشيك.
 

 

 

 

 

 

 المستشارين  مجلس 
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لتقديم "األجوبة عن األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة    المخصصةانعق اد الجلسة الشهرية   ▪
 .من قبل السيد رئيس الحكومة"

 

 

 

 يعقدمن ادلس تور،  100طبقا ملقتضيات الفصل 

عىل الساعة  2018ماي  15الثالاثء  هيوم جملس املستشارين

جلسة معومية ختصص لتقدمي  الثانية والنصف زوالا،

"الأجوبة عن الأس ئةل املتعلقة بلس ياسة العامة من قبل 

 الس يد رئيس احلكومة"، حول موضوعي:

قالمي اجلنوبية للمملكة. ▪  المنوذج التمنوي للأ

 الس ياسة العامة املرتبطة حبامية املس هتكل. ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول أعمال المجلس...
 

 مجلس المستشارين
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 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. ▪
 

 :قاعة عاكشه / عىل الساعة احلادية عرش صباحا 2018ماي  16لأربعاء ا 

  من  15بتارخي  1.72.184بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  84.17دراسة مرشوع قانون رمق

 ( املتعلق بنظام الضامن الاجامتعي.1972يوليو  27) 1392جامدى الآخرة 

  من  15بتارخي  1.72.184بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  90.17دراسة مرشوع قانون رمق

 ( املتعلق بنظام الضامن الاجامتعي.1972يوليو  27) 1392جامدى الآخرة 

 :قاعة عاكشه / عىل الساعة احلادية عرش صباحا 2018ماي  23لأربعاء ا 

  دراسة مقرتح قانون يتعلق مبنع التدخني واال شهار وادلعاية للتبغ يف بعض الأماكن العمومية )تقدم به الفريق

 الاشرتايك(.

 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ▪
 

 .8القاعة  / عىل الساعة احلادية عرشة صباحا 2018ماي  16لأربعاء ا 

  يتعلق بتنظمي املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين والشهب  22.16دراسة مرشوع قانون رمق

 .ةالاصطناعية الرتفهيية واملعدات اليت حتتوي عىل مواد انرية بريوتقني

 الخارجية والحدود والدف اع الوطني والناطق المغربية المحتلة.  لجنة ▪
 
 .8القاعة  /بعد هناية اجللسة العامة ةمباش  2018 ماي 15الثالاثء   

    ( مشاريع قوانني يوافق مبوجهبا عىل اتفاقيات.9ادلراسة والتصويت عىل تسعة ) 

  حداث وتنظمي  12.16مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق مؤسسة محمد السادس للهنوض بلأعامل "يقيض ب 

 الاجامتعية ملوظفي وأأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون".

 

 

 

 

 

 برنامج اجتماعات اللج  ان الدائ   مة
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 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية ▪
 
 .على الساعة الثانية عشرة زواال 2018اي م 16 ألربعاءا  

 

  الصادر يف  1.75.73بنسخ أأحاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  67.17مرشوع قانون رمق  دراسة

 ( املتعلق بلتنظمي العام للقوات املساعدة و الظهري الرشيف1976أأبريل  12) 1396 يع الآخرمن رب  12

الأسايس  ( املتعلق بلنظام1973أأبريل  4) 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533مبثابة قانون رمق 

 .اخلاص برجال القوات املساعدة

 

 مجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية.لا ▪
 
 .8عىل الساعة الثانية عرشة زوالا / القاعة  2018 ماي 15لثالاثء ا  

  الربانمج املس تقبيل لعمل اجملموعة.التداول يف 
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في جلسة البرلمان  يدعو   نرئيس مجلس المستشاري ▪
إلى إحداث تغيير جذري في نمط السياسات والتوجهات الحالية لمواجهة  العربي  

 .الصعاب المشتركة بالمنطقة العربية
 

س يد حكمي ين وجه رئيس جملس املستشارين ال 

اجللسة الرابعة من الفصل الترشيعي شامش لكمة ترحيبية يف 

اليت احتضن جملس املستشارين فعالياهتا  الثاين للربملان العريب

 خالل الأس بوع املايض.

ويف مس هتل هذه اللكمة لفت الس يد الرئيس النظر 

 ا ىل الس ياق اخلاص اذلي تنعقد فيه هذه اجللسة واملطبوع مبا

وأأحداث، وما تواهجه من  من حتوالت املنطقة العربية تعرفه

حتدايت متسارعة عىل لك الأصعدة الس ياس ية والأمنية ويف 

اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية، اليت انعكست بشلك غري 

ليه الأوضاع يف عدد من ادلول  مس بوق عىل أأمن واس تقرار املنطقة وكذا عىل مس تقبلها، وبخلصوص ما أ لت ا 

 ، وفلسطني.ة كسوراي والمين وليبياالعربي

التعاون العريب املشرتك مبختلف أأشاكهل وأأمام هذه الظروف الاس تثنائية شدد الس يد الرئيس عىل أأن 

منه يف املناطق الأخرى من العامل حلجم  أأقوى وأأكرثويفرض نفسه بشلك  حيوية،ويف مجيع اجملاالت رضورة 

 .وبخلصوص أأن أأغلب املؤشات تُنذر بلأسوأأ والشعوب العربية البدلان التحدايت واملشألك اليت تواجه 

 الس ياسات والتوهجات العربيةتغيري جذري يف منط  ويف هذا الاطار دعا الس يد الرئيس ا ىل ا حداث

بداع أأشاكل جديدة من التعاون والتاكمل والرشأاكت  عىل احلاكمة القامئة  مبنيةملرحةل جديدة  تؤسساحلالية، وا 

ق بني خمتلف املكوانت، سواء عىل صعيد الس ياسات الاقتصادية والاجامتعية يف خمتلف أأبعادها أأو عىل التنس ي

عىل صعيد الس ياسات الأمنية والعسكرية، وكذا التغريات املناخية... وغريه من اجملاالت اليت تس تلزم مزيدا من 

غيريات اليت تشهدها املنطقة والعامل بأأرسه، للت  البدلان العربيةالتنس يق والتعاون وبأأشاكل خمتلفة ومتنوعة لتحضري 

خمتلف الأزمات واملشألك وترمس مس تقبال أأفضل لأبنائنا وبناتنا تسوده املساواة  ولوضع س ياساٍت فعاةل تعاجل 

 والعدل والكرامة والرخاء.
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عىل أأمهية دور الربملان العريب يف تعضيد العمل العريب  وبعد أأن شدد

واحدًا  وعىل اعتباره  ويف تعزيز ودمع احلوار الربملاين العريب العريب، املشرتك

من أأمه أ ليات العمل املشرتك وأأداًة فعاةًل من أأدوات التعاون والتنس يق، ومعربًا 

آمال وتطلعات الشعوب العربية هذا اللقاء فرصة هممة للوقوف عىل تطورات  شامش ، اعترب الس يد بنأأيضا عن أ

، ونتاجئ أأعامل القمة العربية السابقة، ومواصةل هجود الربملان العريب يف دمع القضااي العربية احملورية الأوضاع العربية

ايهوالاسرتاتيجية وعىل رأأسها القضية الفلسطينية،  يس عىل أأن يقوم بدور أأسايس وحموري يف احلل الس يا حااث ا 

 للأزمات املس تعصية يف بعض ادلول العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018م  اي   15 /545العدد  -النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين
 



12 
 

 

 

يبسط رؤيته إلصالح التنظيم    رئيس مجلس المستشارين ▪
القضائي للمملكة في يوم دراسي منظم من طرف  

مشروع الق انون  "  موضوعفريق العدالة والتنمية حول  
 ".المتعلق بالتنظيم القضائي  38.18

 

شارك رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن 

اذلي نظمه فريق  يف اجللسة الافتتاحية لليوم ادلرايس شامش

"مرشوع  العداةل والتمنية مبجلس املستشارين حول موضوع

ماي  09يوم الأربعاء  املتعلق بلتنظمي القضايئ" 38.18القانون 

2018. 

خالل هذه اجللسة بلكمة  الس يد الرئيس وقد أأسهم 

موضوع هذا  ،أأن مرشوع القانونا ىل يف بدايهتا  أأشارهامة 

يعترب من أأمه القوانني اليت هتدف ا ىل ا صالح  ،اليوم ادلرايس

 للمملكة مراجعة التنظمي القضايئ معتربا أأنمنظومة القضاء، 

 أأسس جديدة قادرة عىل ضامن النجاعة القضائية عىل مس توى خمتلف درجات أأن تباش وفق ينبغيأأولوية قصوى 

طار دوةل احلق والقانون.  التقايض وأأنواع الهيئات القضائية لتحقيق الأمن القضايئ واحلاكمة اجليدة يف ا 

ا ىل أأن هذا املرشوع تأأخر يف الصدور خصوصا وأأنه متت املصادقة عليه بلأغلبية يف وبعد أأن أأاثر الانتباه 

املفروض  أأكد الس يد الرئيس أأنه من، وأأنه أأخذ ما يكفي من الوقت والتشاور، 2016يونيو  7الغرفة الأوىل منذ 

يوليوز  30اعامتده منذ ، اذلي مت "فيه، معليا وواقعيا، أأن يعكس ويبلور "توصيات ميثاق ا صالح منظومة العداةل

  .، املتعلقة بلتنظمي القضايئ واخلريطة القضائية2013

ميانه بأأن أأي ا صالح ملنظومة القضاء جيب أأن يكون عىل أأساس تكريس  وعرب الس يد الرئيس عن ا 

 اس تقالل السلطة القضائية وعىل وحدة القضاء وعىل تقريبه من املتقاضني وتسهيل ولوج املواطنني ا ىل العداةل

وحتقيق جناعة اال دارة القضائية مبا يضمن حقوق املتقاضني، وأأن يمت ضامن أأقىص درجات التدقيق يف قواعد معل 

الهيئات القضائية ضامان الس مترارية اخلدمة القضائية، من خالل تكريس تنظمي داخيل يقوم عىل رمس، بدقة، حدود 

مككتب احملمكة وامجلعية  ل ما جاء هبا املرشوع واختصاصات لك الهيئات اليت س تكون الفضاء القضايئ من قبي

 العامة وصوال ا ىل خمتلف الأهجزة اال دارية والقضائية القامئة عىل هذا املرفق.

 

 
 2018م  اي   15 /545العدد  -النشرة الداخلية

 
 مجلس المستشارين

 



13 
 

 

فا ن ا صالح القضاء وتأأهيل الهيألك  ، يضيف الس يد الرئيس،ذلكل

القضائية واال دارية يس تلزم اختاذ عدة ا جراءات من بيهنا" اعامتد خريطة وتنظمي 

لزامية توفري متطلبات النجاعة  عقالين، مس تجيب ملتطلبات اال صالح"، وا 

القضائية عىل خمتلف درجات التقايض وأأنواع الهيئات القضائية، مبا ميكن من 

ملصداقية يف قضاء فعال ومنصف بعتباره حصنا منيعا دلوةل احلق وعامدا للأمن القضايئ واحلاكمة توطيد الثقة وا

 اجليدة وحمفزا للتمنية.

كام أأن أأي تعديالت أأو مس تجدات جيب أأن ختدم منظومة العداةل عىل مس توى خمتلف مكوانت احملامك 

وكذا عىل مس توى التفتيش القضايئ واال داري  ،ة النقضسواء الابتدائية الاس تئنافية، أأو اال دارية التجارية، أأو حممك

أأن هذا املرشوع جاء يف س ياق اال صالحات اليت تعرفها منظومة العداةل )اك رساء اجمللس  وبخلصوص للمحامك،واملايل 

الأعىل للسلطة القضائية، واس تقاللية النيابة العامة عن وزير العدل( واليت جيب تدعميها وتقويهتا مبزيد من 

 اال صالحات الأخرى اليت جيب أأن تتوافق مع مبدأأ الرفع من النجاعة القضائية، من قبيل:

 حتديث اال دارة القضائية واعامتد اال دارة الالكرتونية يف اال جراءات واملساطر القضائية؛ ▪

 تبس يط اال جراءات املسطرية للمتقاضني؛ ▪

حداث غرف متخصصة وتوس يع جمال القضاء امجلاعي يف بعض القضااي ▪  اخلاصة، وتعزيز ا 

 ثقافة التصاحل والتعاون وتشجيع اللجوء ا ىل مسطرة حلل الزناع عن طريق الصلح؛

حداث قضاء القرب كتجس يد للحاكمة القضائية؛ ▪  ا 

 تعممي القضاء املتخصص؛ ▪

تكوين قضاة متخصصني يف اجلنحي والعقاري، وقانون الشغل، وما يتعلق بقضااي الصحافة  ▪

 عض احملامك؛واال عالم واالتصال، يف ب

 مراعاة مبدأأ التخصص عند تعيني القضاة؛ ▪

 امجلع بني القايض املتخصص واحملمكة املتخصصة لتحقيق النجاعة القضائية املنشودة؛ ▪

الأخذ بعني الاعتبار الزمن الاكيف للسادة القضاة من أأجل حترير الأحاكم القضائية مع  ▪

 مراعاة أأنس نة القضاة وضامان حلقوق املتقاضني؛

اف بدلور الفعال للمهن القضائية بعتبارها تعد من مساعدي القضاء ويعترب اشاكهم الاعرت  ▪

 يف جلان البحث ودراسة صعوبت سري العمل بحملامك أأمرا رضوراي وحاسام؛

برضورة أأخذ البعد اجلهوي يف أأي خريطة وتنظمي  التذكري يف ختام مداخلته ومل يفت الس يد الرئيس

عادة النظر يف بنية  قضايئ مس تقبيل، انسجاما مع ورش اجلهوية املتقدمة اذلي تبناه املغرب كخيار اسرتاتيجي ال 

  وهيألك ادلوةل.
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رئيس    الخليفة األول لرئيس المجلس يجري مباحثات مع ▪
 .مجلس النواب البلجيكي

 

بل الس يد عبد الصمد قيوح اخلليفة الأول اس تق 

رئيس Siegfried Brackeلرئيس جملس املستشارين الس يد 

جملس النواب البلجييك عىل رأأس وفد هام، مرفوقا بسفري 

، وذكل Marc Trenteseauبالده املعمتد بلربط الس يد 

 مبقر اجمللس. 2018ماي  7يوم اال ثنني 

الأول لرئيس  وخالل هذا اللقاء، أأبرز اخلليفة  

اجمللس مس توى عالقات الرشاكة المنوذجية اليت جتمع بني 

اململكتني املغربية والبلجيكية، وأأكد عىل أأمهية تعزيز وتوطيد 

هذه العالقات لتشمل خمتلف اجملاالت خدمة ملصاحل البدلين 

 والشعبني الصديقني.

فتوحة حتت القيادة الرش يدة لصاحب واس تعرض الس يد عبد الصمد قيوح الأوراش التمنوية الكربى امل    

اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا، والفرص املتوفرة والاماكنيات اليت يتيـحها الاقتصاد املغريب املنفتح أأمام 

املقاوالت البلجيكية لالستامثر يف املغرب يف ظل احلضور الاقتصادي القوي لبالدان يف العديد من ادلول يف القارة 

 .الافريقية

وحتدث الس يد عبد الصمد قيوح عن اجلهود اليت يبذلها املغرب يف جمال حماربة التطرف واال رهاب،   

ومعاجلة قضااي الهجرة والاشاكالت املرتبطة هبا، وماكحفة التغريات املناخية، مربزا يف هذا اال طار أأمهية التعاون 

 الأمين اجليد القامئ بني املغرب وبلجياك.

رئيس جملس النواب البلجييك بعمق وجودة العالقات البلجيكية املغربية، مؤكدا  من هجته أأشاد     

عىل أأمهية دور ادليبلوماس ية الربملانية يف تعزيز وتقوية تعزيز التعاون بني البدلين ملواهجة الهتديدات الأمنية املتنامية 

بدل دميقراطي ويمتتع بس تقرار همم بملنطقة، وأأكد رئيس جملس النواب البلجييك أأن املغرب  والتحدايت املشرتكة.

 ويلعب دورا رائدا يف القارة الافريقية خصوصا عىل املس توى الاقتصادي.

ويف هذا اال طار، قال املسؤول البلجييك ا ن هناك مجموعة من املقاوالت اليت ترغب يف الاستامثر يف   

 ستامثر بدول القارة الافريقية.املغرب، والاس تفادة من املوقع اجليو اسرتاتيجي للمغرب لال

قلميية وادلولية ذات الاهامتم املشرتك.  وشلك هذا اللقاء، مناس بة تناول فهيا اجلانبان عددا من القضااي اال 
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 .الحزب الشعبي األوروبيوفدا عن فريق  استقبال   ▪
 

اس تقبل الس يد العريب احملريش عضو 

مكتب جملس املستشارين وفدا عن فريق احلزب 

(برئاسة الس يد PPEالشعيب الأورويب )

Paulo RANGEL  انئب رئيس الفريق، ويضم

عرشة نواب أأوروبيني من بيهنم الاكتب العام 

-Antonio LOPESللحزب الس يد 

ISTUTZ WHITE7االثنني  ، وذكل يوم 

 مبقر اجمللس. 2018ماي 

وخالل هذا اللقاء، أأبرز اجلانبان     

مس توى عالقات التعاون والصداقة اجليدة اليت جتمع بني اململكة املغربية والاحتاد الأورويب، وأأكدا عىل أأمهية تعزيز 

 وتوطيد هذه العالقات لتشمل خمتلف املس توايت خدمة للمصاحل املشرتكة بني الطرفيـن.

ودعا الس يد العريب احملريش اجلانب الأورويب ا ىل مواكبة اال صالحات املهيلكة اليت قامت هبا اململكة     

 املغربية يف خمتلف اجملاالت، حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا.

اال رهاب، ومعاجلة قضااي واس تعرض الس يد العريب احملريش هجود املغرب يف جمال حماربة التطرف و   

الهجرة والاشاكالت املرتبطة هبا، وكذا ماكحفة التغريات املناخية، مؤكدا يف هذا اال طار عىل ادلور الرايدي اذلي 

 يف املنطقة. يقوم به املغرب يف اس تتباب الأمن والاس تقرار

ال حماربة اال رهاب، ( هجود املغرب يف جمPPEمن هجته، نوه انئب رئيس فريق احلزب الشعيب الأورويب )

وتعزيز منظومة حقوق اال نسان والبناء املؤسسايت ادلميقراطي، واحلد من الهجرة السـرية، مش يدا يف هذا الس ياق 

بالس تقرار اذلي تعرفه اململكة املغربية يف حميط هجوي مضطرب، كرشيك اسرتاتيجي ممتزي لالحتاد الأورويب 

 بملنطقة.

غبته يف تعزيز وتوطيد الرشأاكت مع الأحزاب الس ياس ية املغربية ذات وعرب اجلانب الأورويب عن ر  

 التوجه الس يايس املشرتك، ويف تبادل التجارب واخلربات حول القضااي اليت هتم اجلانبني.
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  واالتصاالت"النق ل والصناعة   ب   اللجنة الدائمة المعنية   ▪

والطاقة والعلوم والتكنولوجيا" ببرلمان عموم إفريقيا  
تتدارس وتعتمد توصيات ومقررات بشأن "الجريمة  

 ."السيبرانية

برئاسة رئيسها الس يد مامادو عليو كوندي)غينيا(، 

 عقدت اللجنة ادلامئة املعنية ب "النقل والصناعة واال تصاالت

فريقيا اجامتعا يومه  والطاقة والعلوم والتكنولوجيا" بربملان معوم ا 

واعامتد توصيات  لتدارس خصص 2018ماي  12السبت 

 ومقررات بشأأن "اجلرمية الس يربانية".

  

يف بداية هذا اال جامتع، رحب الس يد مامادو عليو 

 الاجامتعاللجنة، بلأعضاء اجلدد مذكرا أأن هذا  كوندي، رئيس

آخر  يوم  املقررمكتهبا تعقده اللجنة قبل جتديد  جامتعاهو أ

 ماي اجلاري. 14اال ثنني أأمس 

ومهنا بخلصوص تدارس واعامتد تقرير  الاجامتعبعد ذكل، اس تعرض النقط الواردة يف جدول أأعامل هذا  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتداعيات موضوع: "مارس املايض حول  07ورشة العمل اليت نظمهتا اللجنة يوم 

  اال جرام الس يرباين".

كام عرض رئيس اللجنة لدلراسة مرشوع التوصيات واملقرارات، وبعد مناقشة وتعديل بعض مضاميهنا، 

فريقيا اليت س ت عامتد هذه التوصيات واملقررات ورفعها قصد املصادقة من قبل اجللسة اخلتامية لربملان معوم ا  عقد تقرر ا 

   ماي اجلاري. 17يوم امخليس 

  ومن أأمه التوصيات اليت اعمتدهتا اللجنة ما ييل:

اال فريقي بشأأن الأمن الس يرباين وحامية املعطيات  الاحتاد اتفاقيةالتعجيل بلتوقيع واملصادقة عىل  -

دراج مضامني هذه 2014الشخصية كام مت اعامتدها يف يونيو   ترشيعات الوطنية،يف ال  االتفاقية، والعمل عىل ا 

رساء أ ليات س ياس ية وقانونية وتنظميية للتصدي لال جرام الس يرباين، -  ا 

التعاون يف جمال الأمن الس يرباين وتبادل املعارف  املعلوميات، وتعزيزتشكيل فرق وطنية لطوارئ  -

  واخلربات بشأأن التدابري الناجعة الكفيةل بلتصدي للجرمية الس يربانية،

بالغ عن اجلرمية الس يربانية مبا يضمن امحلاية واملساعدة للضحااي وضع  - ا سرتاتيجية وطنية مندجمة فعاةل لال 

   والشهود.

للمجموعة اجلهوية ال فريقيا الشاملية  بمنبارك، ممثالالنائب الس يد حيفظه  الاجامتعهذا وقد شارك يف هذا 

 بصفة "مالحظ" النائب الس يد عبد اللطيف أأبدوح. الاجامتعبللجنة، كام حرض هذا 
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المجموعة الجهوية لشمال إفريقيا ببرلمان عموم إفريقيا تعقد   ▪

  .اجتماعها النتخاب مكتبها وتقديم مرشحيها للجان الدائمة

 

 

فريقيا بربملان معوم  عقدت اجملموعة اجلهوية لشامل ا 

فريقيا اجامتعا تنس يقيا يوم امجلعة   4بلقاعة  2018ماي  11ا 

مبقر الربملان اال فريقي برئاسة انئب رئيسها املنهتية واليته الس يد 

ماكاي س يد أأمحد )موريتانيا( وذكل قصد انتخاب مكتهبا اجلديد 

نتدى النساء الربملانيات وأأيضا ومرحشهيا للجان ادلامئة وكذا مل 

  جملموعة الش باب الربملانيني.

الس يد روجيه نكودو دانغ،  الاجامتعوقد حرض هذا 

فريقيا، وكذا الس يد جامل بوراس، النائب  رئيس برملان معوم ا 

فريقيا.  الثالث لرئيس برملان معوم ا 

  

يكتيس  الاجامتع، أأكد الس يد روجيه نكودو دانغ أأن هذا الاجامتعويف لكمة مقتضبة يف بداية أأشغال هذا 

أأمهية بلغة ومن شأأن خمرجاته اال جيابية أأن تسامه يف تعزيز أأجواء التعاون بني سائر أأهجزة ومكوانت الربملان اال فريقي 

فريقيا واليت تعاين من حمدودية الفرص عامل أ ليات التوافق بني أأعضاء مجموعة شامل ا  المتثيلية  شيطة احلرص عىل ا 

فريقيا. من هجته، أأحل الس يد جامل بوراس عىل  املتاحة أأماهما بعتبار أأهنا اجملموعة اجلهوية الأصغر بربملان معوم ا 

فريقيا مبا حيقق املساواة واال نصاف للك هجات  عادة النظر يف تركيبة اجملموعات اجلهوية امخلس لربملان معوم ا  ظرورة ا 

فريقيا معتربا أأن من حق لك هج فريقيا يف ترأأس جلنتني عىل الأقل من اللجان ادلامئة العرش ا  ة من هجات برملان معوم ا 

  بلربملان اال فريقي.

  

يف هذا الس ياق، اس تعرض أأعضاء اجملموعة النقط الواردة يف جدول الأعامل، وبعد مناقشات مس تفيضة 

  عضاء التاليني:واليت تالها تقدمي الرتش يحات للمناصب املقرتحة، انتخبت اجملموعة الأ 

  

فريقيا: -1   مكتب اجملموعة اجلهوية لشامل ا 

 النائب مصطفى اجلندي )مرص(، رئيسا للمجموعة؛ -

   النائب ماكاي س يد أأمحد )موريتانيا(، انئبا لرئيس اجملموعة، -

 النائب صاحل قلمة )ليبيا(، مقررا اجملموعة. -

  العامة: منصب ممثل اجملموعة بلجنة املراجعة واحلسابت -2

 النائب عبد القادر موخلوة )اجلزائر(. -
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طار هذا  فريقيا الاجامتعويف ا  ، بث أأعضاء اجملموعة اجلهوية لشامل ا 

املنتدايت يف املرحشني للعضوية بللجان ادلامئة وكذا ملاكتب هذه اللجان وبيق 

فريقيا.   املوازية لربملان معوم ا 

  

  يف هذا الس ياق، توزع الربملانيون املغاربة عىل اللجان ادلامئة وذكل كام ييل:

  بللجنة ادلامئة املعنية بالقتصاد القروي والفالحة واملوارد الطبيعية والبيئة، زكراين، عضواالنائب محمد  -

 بللجنة ادلامئة املعنية بلتجارة وامجلارك والهجرة،النائب عبد اللطيف أأبدوح، عضوا  -

 النائب نور ادلين قربل، عضوا بللجنة املعنية بلتعاون والعالقات ادلولية وتسوية الزناعات، -

بللجنة ادلامئة املعنية بلنقل والصناعة واملواصالت والطاقة والعلوم  بمنبارك، عضواالنائب حيفظه  -

  والتكنولوجيا،

  لنائبة مرمي اوحساة، عضوا بللجنة ادلامئة املعنية بلشؤون القانونية وحقوق اال نسان.ا -

  

 ماي اجلاري. 14اال ثنني أأمس اللجان ادلامئة العرش بلربملان اال فريقي ماكتهبا يوم  ومن املقرر أأن تنتخب
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يتضامن مع المملكة المغربية في    البرلمان العربي ▪
 العربية.حول الحالة السياسية في الدول  بيانه  

  

  

أأصدر الربملان العريب يف ختام أأعامل جلس ته الرابعة دلور الانعقاد الثاين من الفصل الترشيعي الثاين اليت 

 العربية،، بياان شامال حول احلاةل الس ياس ية يف ادلول خالل الأس بوع املايض عقدت مبقر جملس املستشارين

من احملاور خاصة ما يتعلق بنتاجئ القمة العربية التاسعة والعرشين " مقة القدس " اليت عقدت بلظهران  عدًدا تضمن

عة الأوضاع الشؤون ادلاخلية لدلول العربية، بال ضافة ا ىل متاب يفوالتدخالت اخلارجية  السعودية،بململكة العربية 

  يف أأزمات سوراي والمين وليبيا والعراق والصومال.

رضورة ردع النظام اال يراين لتدخالته السافرة بأأمن ادلول العربية من  ومما جاء يف هذا البيان التأأكيد عىل

حداث الفوىض يف اجملمتعات العربية وتقويض سلطة  خالل تكوين ودمع امليليش يات يف العامل العريب اليت هتدف ا ىل ا 

 ؛ادلول العربية، واس هتداف مقدرات شعهبا

اململكة املغربية يف قرارها قطع العالقات  يساند" الربملان العريبجاء يف البيان أأن ويف هذا الصدد  

ادلبلوماس ية مع النظام اال يراين بسبب ما قام به هذا النظام من خيانة مل تكن مس تغربة منه، وذكل بتدخهل يف شؤون 

وهو هنج اململكة املغربية ادلاخلية ودمعه للفرقة واخلالف بني أأبناء املغرب ومعهل عىل تسليح التنظاميت الانفصالية، 

يرانقد جربناه يف املرشق العريب هتدف من خالهل  قامة كياانت اتبعة لها، وحنن يف الربملان العريب نقف بلك  ا  ا ىل ا 

ماكنياتنا يف صف الأشقاء يف اململكة املغربية.  "ا 
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المتعلق    38.18مشروع الق انون  "  موضوعفريق العدالة والتنمية ينظم يوما دراسيا حول   ▪
  ".بالتنظيم القضائي

 

امليثاق الوطين مسامهة منه يف مواصةل تزنيل 

مرشوع ، وحتس با ملناقشة ال صالح منظومة العداةل

املعروض  القضايئاملتعلق بلتنظمي  38.15القانون رمق 

حاليا عىل أأنظار جملس املستشارين، ولأجل بلورة 

عداد  مجموعة من التوصيات اليت ميكن استامثرها يف ا 

مقرتحات تعديالت عند الاقتضاء بغية حتسني وجتويد 

بجمللس يوم  فريق العداةل والتمنية هذا املرشوع، نظم

لقاء دراس يا حول موضوع  2018ماي  09الأربعاء 

القانون املتعلق بلتنظمي القضايئ للمملكة "، وذكل بتنس يق مع اجلامعة الوطنية لقطاع العدل املنضوية حتت  "مرشوع

 وحبضور ثةل من الباحثني الأاكدمييني واملامرسني من ذوي اخلربة والاختصاص. ،لواء الاحتاد الوطين للشغل بملغرب

رئيس فريق العداةل والتمنية، الس يد بعد لكمة وقد تضمن برانمج هذا اللقاء جلسة افتتاحية متزيت، 

وزير العدل الس يد من  لك بملداخةل اليت سامه هبا الس يد حكمي بن شامش رئيس جملس املستشارين، وكذا لكمة

 الأمني العام لالحتاد الوطين للشغل بملغرب.الس يد و 

 اور التالية:أأما اجللسة اخملصصة للنقاش الأاكدميي فقد تناول خاللها املشاركون احمل

كراهات الواقع ومتطلبات العقلنة؛ اخلريطة ▪  القضائية بني ا 

شاكلية الازدواجية؛ ▪  التفتيش القضايئ والاداري وا 

 اال دارة القضائية وحدود املس بس تقالل السلطة القضائية؛ ▪

 حاالت التنايف القضايئ وجترحي وخمامصة القضاة. ▪

 

 

 والمجموعات البرلمانية...أنشطة الفرق  
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 العروض التالية: تقدمي ومناقشة وقد تطرق الباحثون لهذه احملاور من خالل

 ؛امغيجةذ. عبد اجمليد  ":ا صالح التنظمي القضايئ بململكة توهجات" ▪

كراهات الواقع ومتطلبات العقلنة اخلريطة" ▪  ؛ذ. عبد اللطيف احلامتي ":القضائية بني ا 

  ؛أأرجدالذ. مسري أأيت  ":بس تقالل السلطة القضائية وحدود املسالقضائية  اال دارة" ▪

ذ.  ":النجاعة القضائية بني القضاء الفردي والقضاء امجلاعي ومسأأةل الاختصاص النوعي مطلب" ▪

 ؛الازرقالطيب 

كراهات عقلنة املوارد النجاعة" ▪  ؛الباكريذ. محمد  :"القضائية بني مطلب التخصص وا 

شاكلية الازدواجيةالقضايئ  التفتيش" ▪  الطاهر؛ذ. جالل  ":واال داري وا 

 ؛ذ.جالل مكوط  ":قانون التنظمي القضايئ موقع هيئة كتابة الضبط من مرشوع" ▪
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 اإلشراف

 

 ؛املستشارينلأمانة العامة جمللس ا ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم اال عالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة اال عالمي ▪
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