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 14/2018اجامتع املكتب رمق  ▪

 2018 ماي 14ليوم االثنني 
 

رئيس جملس املستشارين  برئاسة ااجامتع 2018 ماي 14 االثنني عقد مكتب جملس املستشارين يـوم

 : ، وحضور الأعضاء السادةبن شامش الس يد عبد احلكمي

 

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :  الس يد عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  احللوطيعبد الااله  ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛     :     عبد القادر سالمة ▪

 ئيس؛اخلليفة اخلامس للر  :   انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛  :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 حماسب اجمللس؛     :     رش يد املنياري ▪

 أأمني اجمللس؛ :    أأمحد اخلريف ▪

 أأمني اجمللس؛ :    أأمحد تويزي ▪

 أأمني اجمللس.  :    محمد عدال ▪

 :الس يدالاجامتع  هذار حضو فامي اعتذر عن 

 حماسب اجمللس؛ :   العريب احملريش ▪

   

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب....
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 جامتع رات الصادرة عن الاالقرا

 :الترشيع ❖

   ا ىل عقد لقاء خاص مع ابدلعوة  01/14/2018 رمققرار

السادة رؤساء اللجان ادلامئة خالل الأس بوع املقبل ملناقشة مآ ل النصوص 

فع لبحث س بل الر  2018ماي  15كذكل يوم الثالاثء الترشيعية احملاةل عىل اللجان مع دعوة ندوة الرؤساء لالجامتع 

 من وثرية ادلراسة والتصويت عىل خمتلف النصوص الترشيعية احملاةل عىل اجمللس.

 

 :مراقبة العمل احلكويم ❖

   موعد انطالق جلسات الأس ئةل الشفهية الأس بوعية خالل شهر بتحديد  02/14/2018 رمققرار

 .بعد الزوالا ىل غاية الساعة الواحدة  رمضان عىل الساعة احلادية عرشة صباحا

 موضوع تطوير منط املساءةل الأس بوعية عىل أأنظار ندوة الرؤساء بعرض  03/14/2018 رمقر قرا

 قصد اعامتد منوذج جديد يمتزي ابلفاعلية والتشويق.  2018ماي  15يوم الثالاثء 

  عىل جدول أأعامل اجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة اليت ابملوافقة  04/14/2018 رمققرار

واليت سريأأسها الس يد رئيس جملس املستشارين والس يد أأمحد التويزي  2018 ماي 15 لس يوم الثالاثءس يعقدها اجمل

 كأمني للجلسة.

 

 :اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية

   أأعضاء اجملموعة املوضوعاتية امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية بدعوة  05/14/2018 رمققرار

للوقوف عىل ظروف اش تغال اجملموعة وحبث  ياسات العمومية حول املرفق العمويم وذكلملناقشة وتقيمي الس  

خراج خالصات أأعاملها.  س بل اال رساع اب 

 

 :العالقات اخلارجية ❖

  ثربتوجيه  06/14/2018 رمققرار تبين جملس  رساليت شكر لرئييس جمليس برملان الربازيل عىل ا 

مك اذلايت اذلي اقرتحه املغرب بشآأن أأقالميه اجلنوبية وهجود اململكة للتوصل النواب الربازييل مللمتس يدمع مبادرة احل

عداد برانمج للتحرك ادليبلومايس مبنطقة أأمرياك الالثينية  ،ا ىل حل س يايس للزناع املفتعل يف الصحراء املغربية وا 

 خالل الأشهر املقبةل.

  اذلي س تعقده امجلعية الربملانية رساةل اعتذار عن حضور الاجامتع بتوجيه  07/14/2018 رمققرار

نظرا لزتامنه مع مشاركة أأعضاء شعبة جملس  2018 ماي 18و 17الفرنكوفونية بربااي جبزر الرأأس الأخرض يويم 

  املستشارين يف همام ديبلوماس ية.
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 :شؤون تنظميية ❖

   املوضوعاتية اليت  موعد الندوةبتغيري  08/14/2018 رمققرار

"مآ ل المنوذج حول  2018 ماي 10 دينة ادلاخةل يوماكن سينظمها اجمللس مب

قالمي اجلنوبية"   أأايم اليت تيل عيد الفطر. العرشة خاللوذكل  التمنوي للأ

 

 للمتابعةقضااي 

 

 :العالقات اخلارجية ❖

 

 مشاركة جملس املستشارين يف أأشغال دورة ماي لربملان أأمرياك الوسطى. ▪

 

 

 لال طالع قضااي

 

نعقدة يوم الثالاثء جلسة الأس ئةل الشفهية امل ت والسادة املستشارين خالل حصيةل حضور الس يدا ▪

 .راعتذا بدون )ة(متغيب 29و، )ة(معتذر 26و، )ة(حارض 64: 2018ماي  08

 

 :الترشيع

خبار بتوصل جملس النواب ابلنصوص التالية:  ▪  ا 

املوقع ابلرابط  ،اخلدمات اجلويةيوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن  07.18قانون رمق  مرشوع •

 ؛النيجر وحكومة مجهوريةبني حكومة اململكة املغربية  2017ديسمرب  26يف 

املواد يوافق مبوجبه عىل تعديل بروتوكول مونرتايل بشآأن  08.18قانون رمق  مرشوع •

 ؛2016أأكتوبر  15يف  -رواندا  -، املعمتد بكيغايل املستنفدة لطبقة الأوزون

التعاون القضايئ يف املواد املدنية فق مبوجبه عىل اتفاقية يوا 09.18قانون رمق  مرشوع •

 ؛بني اململكة املغربية ومجهورية النيجر 2017ديسمرب  26، املوقعة ابلرابط يف والتجارية واال دارية

نتاج السيامنيئ والسمعي يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول  10.18قانون رمق  مرشوع • اال 

 ؛بني اململكة املغربية وامجلهورية الربتغالية 2017ديسمرب  5يف  ، املوقع ابلرابطالبرصي املشرتك

 .بتنظمي اال يقاف الطيب للحملقانون يتعلق  حمقرت  •

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل جملس املستشارين. ▪
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  اللجان ادلامئة واملؤقتة:

 برانمج اجامتعات اللجان ادلامئة واملؤقتة. ▪

 

 :خلارجيةالعالقات ا

 

يونيو  05اجامتع جلنة ادلميقراطية وعدم المتيزي دلى امجلعية الربملانية جمللس أأورواب اذلي س يعقد يوم  ▪

 بباريس.

 27للجنة التنفيذية واملؤمتر  23تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أأشغال ادلورة  ▪

 .2018أأبريل  05و 04لالحتاد الربملاين العريب اليت انعقدت ابلقاهرة يويم 

تقرير حول مشاركة الس يد املستشار عبد اللطيف أأومعو، منسق مجموعة العمل التقديم، يف الندوة  ▪

دور الربملانيني واجلهات “ادلولية املنظمة من قبل املعهد ادلويل للعداةل وس يادة القانون حتت عنوان 

انعقدت ابلعامصة البلجيكية بروكس يل يويم اليت ” الفاعةل يف جمال العداةل اجلنائية يف حماربة اال رهاب

 .2018 ماي 03و 02

رئيسة مجموعة الصداقة الرتكية  Ayse Sulakoseogluموجز تقرير حول زايرة معل الس يدة  ▪

املغربية ابمجلعية الوطنية الكربى مجلهورية تركيا والوفد املرافق لها للمملكة املغربية خالل الفرتة املمتدة 

 .2018ريل أأب 22 ا ىل 17من 
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 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. ▪

 

 خصص دلراسة 2018ماي  16الأربعاء عقدت اللجنة اجامتعا يوم 

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

بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف  90.17مرشوع قانون رمق و  ،( املتعلق بنظام الضامن الاجامتعي1972يوليو  27) 1392

 ( املتعلق بنظام الضامن الاجامتعي.1972يوليو  27) 1392رة من جامدى الآخ 15بتارخي  1.72.184مبثابة قانون رمق 

ماي  21عىل يوم أأمس اال ثنني  وقد أأهنت املناقشة العامة وادلراسة التفصيلية للمرشوعني، ومت االتفاق

 كآخر أأجل لتقدم الفرق واجملموعات الربملانية تعديالهتا حول املرشوعني، عىل أأن يمت البت فهيا ويف املرشوعني 2018

 عىل الساعة احلادية عرشة صباحا.ماي  23برمهتام خالل الاجامتع املقرر انعقاده يوم غد الأربعاء 

 

 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ▪

مناقشة مرشوع قانون رمق  خالهل تدارست 2018ماي  16اجامتعا يوم الأربعاء لجنة ال  عقدت     

يتعلق بتنظمي املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين والشهب الاصطناعية الرتفهيية واملعدات اليت  22.16

 .حتتوي عىل مواد انرية بريوتقنية

من طرف  خر أأجل ال يداع التعديالتكآ  2018ماي  21االثنني أأمس يوم  حتديد اللجنة قررتوقد 

يف الاجامتع اذلي  برمتهرشوع امل والتصويت عىل  البت فهياربملانية، عىل أأساس الفرق واجملموعات ال

  بعد اجللسة العامة. 2018ماي  29الثالاثء  س تعقده اللجنة لهذا الغرض يوم
 

 الخارجية والحدود والدف اع الوطني والناطق المغربية المحتلة.  لجنة ▪
 

( مشاريع 9عىل تسعة )   ابال جامعصادقت خالهل  2018ماي  15عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء 

 بــــ: ويتعلق الأمر اململكةوقعهتا  دولية قوانني يوافق مبوجهبا عىل اتفاقيات

بشآأن القواعد الصحية يف التجارة واملاكتب، املعمتدة من قبل  120يوافق مبوجبه عىل االتفاقية رمق  30.17مرشوع قانون رمق  ▪

 . 1964يوليو  8، املنعقدة جبنيف يف 48املؤمتر العام ملنظمة العمل ادلولية يف دورته 

بني اململكة  2016سبمترب  21يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الضامن الاجامتعي املوقعة ابلرابط يف  43.17مرشوع قانون رمق  ▪

 املغربية ومجهورية بلغاراي. 

، املعمتد 1930بشآأن العمل اجلربي،  29املتعلق ابالتفاقية رمق  2014يوافق مبوجبه عىل بروتوكول  81.16مرشوع قانون رمق  ▪

 . 2014يونيو  11، املنعقدة جبنيف يف 103املؤمتر العام ملنظمة العمل ادلولية يف دورته  من قبل

 

 

 الدائمة...أشغال اللجان   
 

 مجلس المستشارين
 

 2018م  اي   22 /546العدد  -النشرة الداخلية
 



7 
 

 

 

يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن النقل ادلويل عرب  40.16مرشوع قانون رمق  ▪

بني حكومة اململكة  2016أأبريل  5الطرق للراكب والبضائع، املوقع ابلرابط يف 

 .ااملغربية وحكومة مجهورية سلوفيني

يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي،  34.16مرشوع قانون رمق  ▪

بني حكومة اململكة املغربية وجملس وزراء  2016مارس  24املوقع ابلرابط يف 

 .البوس نة والهرسك

بني  2016أأغسطس يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن اخلدمات اجلوية،املوقع ابلرابط يف فاحت  59.17مرشوع قانون رمق  ▪

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اجليبويت

بني حكومة  2017سبمترب  15يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن اخلدمات اجلوية، املوقع ببلغراد يف  74.17مرشوع قانون رمق  ▪

 .اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الرصبية

االتفاق حول التعاون واملساعدة اال دارية املتبادةل يف اجملال امجلريك،املوقع يوافق مبوجبه عىل  75.17مرشوع قانون رمق  ▪

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روس يا الاحتادية 2017أأكتوبر 11ابلرابط يف 

هورية بني اململكة املغربية ومج  2017أأكتوبر  11يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بلوسآاك يف  80.17مرشوع قانون رمق  ▪

 .زامبيا لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل

 

حداث وتنظمي مؤسسة  12.16دراسة مرشوع قانون رمق وخالل ذات الاجامتع أأهنت اللجنة  يقيض اب 

ثر ذكل قررتو  والتعاون،محمد السادس للهنوض ابلأعامل الاجامتعية ملوظفي وأأعوان وزارة الشؤون اخلارجية   ا 

ا ال يداع تعديالهت للفرق واجملموعات الربملانية عىل الساعة الواحدة زوالا كآخر أأجل 2018ماي  21حتديد يوم االثنني 

 22الثالاثء  برمته يف الاجامتع املقرر انعقاده يومهرشوع امل والتصويت عىل  لبت فهياا أأساس ، عىلحول املرشوع

 .بعد اجللسة العامة 2018ماي 
 

 جنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةل ▪
 

بنسخ  67.17مرشوع قانون رمق راسة خصص دل  2018ماي  16الأربعاء  عقدت اللجنة اجامتعا يوم

( املتعلق 1976أأبريل  12) 1396من ربيع الآخر  12الصادر يف  1.75.73أأحاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

 4) 1393من صفر  29الصادر يف  1.72.533ابلتنظمي العام للقوات املساعدة و الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

 .ق ابلنظام الأسايس اخلاص برجال القوات املساعدة( املتعل1973أأبريل 

 .ابال جامعوقد صادقت اللجنة عىل هذا املرشوع 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين
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http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6717-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-17573-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-12
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 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. ▪
 

 :اعة عاكشهقب حلادية عرش صباحااعىل الساعة  2018ماي  23لأربعاء ا 

  عىل:البت يف التعديالت والتصويت 

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

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

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

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

 

 .لجنة الخارجية والحدود والدف اع الوطني والمناطق المغربية المحتلة ▪
 

  .8 ابلقاعة ىل الساعة الثانية والنصف بعد الزوالع 2018 ماي 22لثالاثء ا  
 حداث وتنظمي مؤسسة محمد  12.16 رمق مرشوع قانون البت يف التعديالت والتصويت عىل يقيض اب 

 .السادس للهنوض ابلأعامل الاجامتعية ملوظفي وأأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

 

 والقطاعات اإلنتاجية.  ةلجنة الف الح ▪
  .هاكشع لعامة بقاعةامبارشة بعد اجللسة  2018 ماي 29الثالاثء   

 يتعلق بتنظمي املواد املتفجرة ذات  22.16مرشوع قانون رمق  البت يف التعديالت والتصويت عىل

 الاس تعامل املدين والشهب الاصطناعية الرتفهيية واملعدات اليت حتتوي عىل مواد انرية بريوتقنية.

 

 

 

 

 

 

 برنامج اجتماعات اللج  ان الدائ   مة
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 .نيجيري  استقبال وفد برلماني ▪

 

اس تقبل الس يد أأمحد التويزي عضو مكتب جملس 

 Muhammad Adamuاملستشارين، السيناتور 

Aliero     والسيناتورTheodore Ahmeful Orji عن

جملس الش يوخ جبمهورية نيجرياي الفدرالية، وذكل يومه 

 مبقر اجمللس. 2018ماي  16الأربعاء 

وخالل هذا اللقاء، عرب الس يد أأمحد التويزي عن   

ازه القوي بآأمهية هذه الزايرة، معربا عن أأمهل يف أأن تسامه اعزت 

عطاء دفعة جديدة لدلينامية اليت تشهدها العالقات  يف ا 

املغربية النيجريية واليت تعززت أأكرث بعد الزايرة التارخيية اليت 

والآفاق الواعدة  2016 قام هبا صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ا ىل مجهورية نيجرياي الفدرالية يف دجنرب

 اليت فتحهتا ملس تقبل العالقات بني البدلين.

وأأكد الس يد أأمحد التويزي أأن املوقع اجليو اسرتاتيجي للبدلين، وادلور اذلي يلعبانه معا داخل القارة      

ة لقائدي البدلين الافريقية عىل مس توى حماربة اال رهاب وحفظ الأمن والاس تقرار وحتقيق التمنية، وكذا اال رادة القوي

صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ورئيس مجهورية نيجرياي الفدرالية خفامة الس يد محمدو بوهاري، 

 يؤهلهام لبناء رشاكة منوذجية داخل القارة الافريقية.

يقي، مؤكدا وأأشاد الس يد أأمحد التويزي بـدمع مجهورية نيجرياي لعودة اململكة املغربية ا ىل الاحتاد الافر   

 أأن املغرب اكن دامئا مع وحدة وأأمن واس تقرار مجهورية نيجرياي الفدرالية.

وشدد الس يد أأمحد التويزي عىل أأمهية تعزيز التعاون املؤسسايت الربملاين من خالل تبادل الزايرات   

ية وادلولية حول القضااي وتقامس اخلربات والتجارب وتكثيف التنس يق والتشاور يف خمتلف احملافل الربملانية اال قلمي 

 ذات الاهامتم املشرتك.

 

 

 

 أنشطة الرئاسة/العالق ات الخارجية...
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أأن زايرة جالةل املكل محمد السادس     Muhammad Adamu Alieroمن هجته اعترب السيناتور 

ا ىل بالده مثلت فرصة اترخيية لالرتقاء ابلعالقات النيجريية املغربية ا ىل مس توى أأكرب يشمل خمتلف اجملاالت 

لشعبني والبدلين الصديقني، مربزا يف هذا الصدد أأمهية ومضامني االتفاقيات ويس تجيب لتطلعات وانتظارات ا

 املوقعة بني البدلين يف تعزيز رشاكة اقتصادية تدمع اسرتاتيجية التعاون جنوب جنوب.

وحتدث السيناتور النيجريي عن أأمهية عودة املغرب ا ىل الاحتاد الافريقي، اعتبارا دلوره الرايدي كفاعل  

 عىل املس توى اال قلميي وادلويل.اسرتاتيجي 

أأن الربملان النيجريي )جملس النواب وجملس  Theodore Ahmeful Orjiوبدوره أأكد السيناتور    

الش يوخ( حريص عىل توطيد وتقوية أأسس التعاون مع الربملان املغريب مبجلس يه خدمة ملصلحة البدلين والشعبني 

 الصديقني.

نيجرياين عن موقفهام الثابت جتاه قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية، ا ىل ذكل عرب الربملانيان ال      

معتربين أأن الأقالمي اجلنوبية جزء ال يتجزأأ من تراب اململكة، ومعربني يف نفس الوقت عن عدم ارتياهحام ملواقف 

 .بعض الأوساط الس ياس ية النيجريية يف هذا الشآأن

مبدينة العيون يف  ،2015ماي  20 الاحد يومجملس الش يوخ جبمهورية نيجرياي الفدرالية، حل وفد  وقد

طار زايرة تس تغرق ثالثة  عىل  لعكام س يطللقاءات مع املنتخبني والفاعلني احملليني، سلسةل من ا خاللها ديعق ،ايمأأ ا 

 .ادلينامية التمنوية اليت تشهدها املنطقة

 -ويف هذا اال طار س يلتقي أأعضاء الوفد النيجريي بآأعضاء من اللجنة اجلهوية حلقوق اال نسان العيون

 العيون الساقية امحلراء. وجملس هجةالسامرة، واجمللس البدلي للعيون، 

اليت  الزايرة،كام س يعقد لقاءات مع ش يوخ القبائل الصحراوية، وفعاليات اجملمتع املدين، خالل هذه 

من خالل  املنطقة،ستشلك فرصة لعضوي جملس الش يوخ النيجريي للوقوف عن قرب عىل ادلينامية اليت تعرفها 

 ومع( ) .اجلهةزايرات عدد من املرافق واملشاريع التمنوية هبذه 
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برلمان عموم إفريقيا يعقد جلسة عمومية لعرض ومناقشة تقريرا حول أنشطته ويصادق   ▪
 .2019على مشروع ميزانيته برسم  

 

فريقيا يوم  2018ماي  15الثالاثء  عقد برملان معوم ا 

معومية خصصت يف جزهئا الأول لعرض ومناقشة تقرير  جلسة

بشآأن أأنشطته للفرتة املمتدة ما بني دورته اخلامسة )أأكتوير 

 .(2018( ودورته السادسة )ماي 2017

  

خالل هذه اجللسة اليت ترأأسها النائب الأول لرئيس 

الربملان اال فريقي ستيفان يوليوس ماس ييل، قدم الس يد روجيه 

فريقيا، تقريرا مفصال حول أأمه نكودو دانغ، رئي س برملان معوم ا 

أأنشطة الربملان اال فريقي أأرفقه بعرض حول مزيانية الربملان 

  .لنفس الفرتة

  

قلميية من  وقد تناول عرض الرئيس نكودو ابلتحديد أأمه مشاراكت الربملان اال فريقي يف اجامتعات دولية وا 

فريقيا " ببون/ أأملانيا، و 23قبيل مؤمتر الأطراف "كوب  بآأديس  30أأورواب بآأبيدجان ومقة الاحتاد اال فريقي ال  -مقة ا 

لال حتاد الربملاين ادلويل جبنيف وجلنة الأمم املتحدة  138أأاباب والقمة الاس تثنائية لال حتاد اال فريقي بكيجايل وامجلعية 

  .دور فعال لوضع املرأأة بنيويورك.. وغريها من الأنشطة اليت اكن فهيا لوفود الربملان اال فريقي

  

طار الأنشطة النظامية للربملان  الرئيس نكودو أأمه التوصيات الصادرة  اال فريقي، اس تعرضكذكل، ويف ا 

فريقيا املنعقدة يف أأكتوير ، كام 2018واجامتعات اللجان ادلامئة يف مارس  2017 عن ادلورة اخلامسة لربملان معوم ا 

تناول خالصات أأشغال اجامتعات مجموعة النساء الربملانيات وأأيضا مجموعة الش باب الربملانيني، معتربا أأن خمتلف 

هذه الأنشطة اكنت غنية مما سامه يف تعزيز ماكنة الربملان اال فريقي مضن مؤسسات الاحتاد اال فريقي يف أأفق 

  .ب صالحيات ترشيعية موسعةاكتسا
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يف هذا اال طار، أأاثر الرئيس نكودو مسار مصادقة البدلان اال فريقية 

عىل "بروتوكول مالبو" معتربا أأن هذا املسار يسري ببطء شديد رمغ التعهدات 

توقيعا،  20م ا ىل اليت عربت عهنا الأطراف املعنية، مؤكدا أأن عدد ادلول اليت وقعت عىل هذا الربوتوكول وصل اليو 

أأطراف ومل يودع بعد أأي طرف الواثئق القانونية دلى  10لكن عدد الأطراف اليت وقعت وصادقت مل يتجاوز ال 

 .الوديع ابالحتاد اال فريقي

  

فريقيا  من هجة أأخرى، اس تعرض الس يد نكودو بعض الأرقام واملؤرشات اخلاصة مبزيانية برملان معوم ا 

ماليني دوالر تاكليف  8مليون دوالر مهنا أأكرث من  16جحم  2017د جتاوزت برمس س نة مؤكدا أأن هذه املزيانية ق

فريقيا ومفوضية الاحتاد الأورويب من خالل  املوظفني. وقد نوه الرئيس نكودو مبس توى الرشاكة بني برملان معوم ا 

  .دوالرا 6.442.184ما قميته  2017برانمج دمع القدرات بلغت املزيانية الربانجمية اخملصصة هل برمس 

  

 هذا وقد عرفت مناقشة هذا العرض تدخل العديد من الربملانيني الأفارقة.  

يف هذا الس ياق، تدخل املستشار الربملاين عبد اللطيف أأبدوح وقدم مقرتحات معلية لتدعمي معل املكتب  

فريقيا ومهنا ابخلصوص   :والأهجزة املنتخبة بربملان معوم ا 

قرار "خطة  - فريقيا للفرتة  اسرتاتيجيةا  " تكون دقيقة يف حتديد أأهدافها وواقعية 2018-2021لربملان معوم ا 

  يف حتديد همام قابةل لال جناز،

 ا رساء خمطط معل تواصيل للربملان اال فريقي وابخلصوص حتديث موقعه اال لكرتوين، -

قلمييني، وتعزيز الأمانة توس يع نطاق برامج الرشأاكت بني الربملان اال فريقي وابيق الرشاكء  - ادلوليني واال 

حداث منصب "الأمني العام املساعد امللكف ابلعالقات اخلارجية والرشأاكت" يمت تعيينه  العامة للربملان اال فريقي اب 

 .2019مع تعيني موظفني جدد يف يناير 

  

وجزر موريس يف ذات املناقشة، تدخلت بعض الأطراف املعادية لبالدان، خاصة ممثل "بولزياريو" 

حقام  مالامي، قائدوخاصة املدعو جوليوس  فريقيا، حماولني ا  حزب "مناهظي احلرية اال قتصادية" جبمهورية جنوب ا 

  .الزناع حول الأقالمي اجلنوبية للمملكة املغربية يف س ياق مناقشة هذا التقرير

دانغ هذه املداخالت معتربا أأن العمل الس ياسوي ال جيب أأن  ويف تعقيبه، تغافل الرئيس روجيه نكودو

يدفعنا لنس يان همامنا الرئيس ية كربملانيني أأفارقة ويه اال سهام يف تدعمي أأسس الأمن وتسوية الزناعات بطرق سلمية 

 .وحتقيق التمنية املس تدامة وتوطيد عالقات التعاون والتضامن بني البدلان اال فريقية
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تشراف آف اق العالق ات بين المغرب والمملكة  اس ▪
المتحدة محور مباحثات بين أعضاء مجموعة التعاون  
والصداقة المغربية البريطانية والسفير البريطاني  

 .لدى المغرب

  

أأجرت مجموعة التعاون والصداقة بني جملس 

املستشارين املغريب وجملس اللوردات الربيطاين برئاسة 

آمال ميرصة )فر  يق العداةل والتمنية( وعضوية الس يد الس يدة أ

عبد الرحامن اال درييس، انئب الرئيسة )الفريق احلريك( 

والس يد عبد احلق حيسان )مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية 

للشغل( جلسة معل مع سفري اململكة املتحدة دلى املغرب 

ماي اجلاري مبقر  15وذكل يوم  Thomas Reillyالس يد 

 السفارة.

هذا اللقاء، نوهت املستشارة الس يدة  يف مس هتل

آمال ميرصة ابملس توى املمتزي للعالقات اليت جتمع اململكتني الصديقتني القامئة عىل التقدير املتبادل جتس يدا ملتانة  أ

س نة. وأأعربت عن أأملها بصفهتا رئيسة مجموعة التعاون والصداقة  800ومعق الروابط التارخيية اليت متتد لأزيد من 

ة الربيطانية يف تطوير وتعميق التعاون املشرتك هبدف اعطاء دفعة جديدة للعالقات الثنائية الس امي عىل املغربي

  املس توى الربملاين. 

ويف هذا الصدد، أأبرز املستشار الس يد عبد الرحامن الادرييس أأمه املشاريع التمنوية اليت ابرشها املغرب 

املتجددة ودعا السفري الربيطاين ابملغرب اىل تشجيع املس ئولني خالل الس نوات الاخرية خاصة يف جمال الطاقات 

احلكوميني والربملانيني للقيام بزايرات ميدانية لاكفة أأرجاء اململكة عىل اخلصوص ملدينة ورزازات قصد التعرف عىل 

آفاق جديدة  املركب الشميس "نور" وامه مؤهالهتا الس ياحية والثقافية وابلصناعة السيامنئية وأأيضا يف استرشاف أ

 للتعاون الثنايئ عىل اكفة املس توايت.

-، سفري اململكة املتحدة ابملغرب ابلعالقات املغربيةThomas Reillyومن هجته، أأشاد الس يد 

الربيطانية عىل مجيع املس توايت الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية بفضل تبادل الزايرات بني 

ية، معراب عن رغبته يف تعزيزها بشلك أأكرب عىل املس توى الس يايح والراييض الشخصيات الربيطانية واملغرب 

والثقايف والتعلميي خاصة عرب انشاء مراكز ثقافية وافتتاح مؤسسات تعلمية بريطانية ابلعديد من املدن املغربية فضال 

طانية املؤيدة للتنوع وقمي التعددية عىل تشجيع الطلبة املغاربة ملواصةل دراس هتم يف بريطانيا للتعرف عىل الثقافة الربي

  والاحرتام املتبادل بني الثقافات.
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ومثن، يف س ياق متصل، املستشار الس يد عبد احلق حيسان حرص السفري راييل ورغبته الاكيدة لتوطيد 

ة الربيطانية العالقات الثنائية خاصة عىل املس توى الثقايف والأاكدميي جمددا اس تعداد مجموعة الصداقة والتعاون املغربي

 لتيسري التنس يق والتشاور مع القطاعات احلكومية املعنية واملؤسسات الااكدميية حول الربامج املشرتكة.

وتعزيزا للتعاون الربملاين املشرتك، أأشاد اجلانبان مبضامني اتفاقية الرشاكة بني الربملان املغريب مبجلس يه 

العالقات بني املؤسس تني وتبادل اخلربات يف العمل الربملاين  ومؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية الرامية اىل توطيد

خاصة من خالل برانمج املساعدة الربملانية اليت أأطلق مبوجب اتفاقية ثالثية الاطراف بني جملس املستشارين 

  وجامعة محمد اخلامس ابلرابط واملؤسسة الربيطانية. 

الربيطانية مبجلس املستشارين عن أأملهم يف تعزيز هذه  كام أأعرب أأعضاء مجموعة الصداقة الربملانية املغربية

الرشاكة الاسرتاتيجية عرب تنش يط معل مجموعيت الصداقة الربملانية عىل مس توى املؤسس تني الترشيعيتني عىل 

 اخلصوص.

، مسؤوةل الربامج ابلسفارة الربيطانية والس يدة انهد بناين، Harriet Kingحرض هذا اللقاء الس يدة 

  صلحة العالقات الثنائية والرشاكة ابجمللس. ملكفة مب
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عن مجلس المستشارين يشارك بروما في الزيارة الدراسية حول تنفيذ مشروع: نحو  وفد   ▪
حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة  

 .السياسات

 

شارك وفد عن جملس املستشارين يف الزايرة 

ادلراس ية املنظمة من طرف منظمة التعاون الاقتصادي 

قلميي لصندوق التحول ملنطقة والتمن  طار املرشوع اال  ية يف ا 

فريقيا حول موضوع: "تعزيز مشاركة  الرشق الأوسط وشامل ا 

املرأأة يف الربملاانت وصنع الس ياسات"، وذكل بروما يف الفرتة 

 .2018ماي  11و 08املمتدة ما بني 

 وقد مض الوفد الس يدات املستشارات:

فاطمة معريي، عضوة الفريق  ▪

 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية،

 جناة مكري،عضوة فريق الأصاةل واملعارصة، ▪

 كرمية أأفيالل، عضوة فريق العداةل والتمنية، ▪

 وفاء القايض، عضوة فريق الاحتاد املغريب للشغل. ▪

طار مواكبة هجود لك من املغرب، الأردن ومرص، يف جمال البناء ادلميقراطي  وجاءت هذه الزايرة يف ا 

بادئ املساواة بني اجلنسني يف العمل الربملاين ا ىل جانب الرفع من مشاركة النساء يف احلياة العامة ومسامههتا وتعممي م 

 يف صنع القرار والس ياسات الوطنية.

جراء لقاءات ثنائية هامة مع املسؤولني مبجليس الربملان اال يطايل، اكنت مناس بة  وقد متزيت الزايرة اب 

جمال الهنوض حبقوق النساء وحتقيق املساواة ودور املؤسسات الوطنية ومهنا الترشيعية  لعرض التجربة املغربية يف

قرار القوانني ذات الصةل، وكذا الس ياسات والربامج اليت مت اعامتدها ابملغرب وعىل رأأسها اخلطة احلكومية  يف ا 

كرام   . يف جمال ادلفاع عن حقوق النساءضافة ا ىل ادلور الفعال اذلي يلعبه اجملمتع املدين"، ابال  2و 1للمساواة "ا 
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 اإلشراف

 

 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم اال عالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة اال عالمي ▪
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