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 18/2018رقم  اجتماع المكتب   ▪
 2018يونيو   18االثنين    ليوم

 

الس يد عبد رئيس اجمللس  برئاسةا اجامتع 2018 يونيو 18عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 

 وحضور الأعضاء السادة: ، احلكمي بن شامش

 

 اخلليفة الأول للرئيس، :  عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :  عبد القادر سالمة ▪

 :         حماسب اجمللس؛   رش يد املنياري ▪

 أأمني اجمللس؛ :    أأمحد اخلريف ▪

 

 الس يد:فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع 

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :   انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛ :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أأمني اجمللس. :   أأمحد تويزي ▪

 أأمني اجمللس. :   محمد عدال ▪

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 الترشيع: ❖

 نوابه،  أأحدوحقوق االإنسان أأو رئيس جلنة العدل والترشيع  لقاء معبعقد 01/18/2018رمق  قرار

 النظام ادلاخيل للمجلس. مرشوع لبحث س بل االإرساع بدراسة

  حاةل  02/18/2018 رمققرار تقرير الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض بصفته رئيس النيابة بإ

عىل الفرق واجملموعات الربملانية وكذا عىل  2017 العامة حول تنفيذ الس ياسة اجلنائية وسري النيابة العامة برمس س نة

 جلنة العدل والترشيع وحقوق االإنسان.

  حاةل  03/18/2018 رمققرار  النصوص الترشيعية التالية عىل اللجن النيابية اخملتصة:بإ

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املواد  09.18مرشوع قانون رمق  ▪

بني اململكة املغربية ومجهورية  2017ديسمرب  26دارية، املوقعة بلربط يف املدنية والتجارية واالإ 

 النيجر؛

يوافق مبوجبه عىل تعديل بروتوكول مونرتايل بشأأن  08.18مرشوع قانون رمق  ▪

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

نشاء املكتب  13.99م القانون رمق يغري ويمت 87.17مرشوع قانون رمق ▪ القايض بإ

 املغريب للملكية الصناعية والتجارية؛

لكرتونية ومواكبهتا؛ 88.17مرشوع قانون رمق  ▪ حداث املقاوالت بطريقة اإ  يتعلق بإ

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

 2.18.117بملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق يقيض  27.18مرشوع قانون رمق  ▪

( بسن أأحاكم انتقالية يف شأأن التبادل 2018فرباير  23) 1439جامدى الآخرة  6الصادر يف 

 الآيل للمعلومات لأغراض جبائية؛

نتاج السيامنيئ  10.18مرشوع قانون رمق  ▪ يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول االإ

بني اململكة املغربية وامجلهورية  2017ديسمرب  5لربط يف والسمعي البرصي املشرتك، املوقع ب

 الربتغالية؛

من القانون رمق  22واملادة  10مقرتح قانون يقيض بنسخ البند الثالث من املادة  ▪

 مبثابة النظام الأسايس لغرف الصناعة التقليدية؛ 18.09

بلنظام املتعلق  38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  ▪

 الأسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات؛
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من  6مقرتح قانون يقيض بنسخ املادة  ▪

مبثابة النظام الأسايس لغرف الصيد  4.97القانون رمق 

 البحري.

 33و 27ونسخ املادتني  10مقرتح قانون يقيض بتغيري الفقرة اخلامسة من املادة  ▪

 الأسايس للغرف الفالحية.مبثابة النظام  27.08من القانون رمق 

 

  جلينة عن املكتب تضم يف عضويهتا الك من اخلليفة الرابع للرئيس بتشكيل  04/18/2018 رمققرار

الس يد عبد القادر سالمة وحماسب اجمللس الس يد رش يد املنياري وأأمني اجمللس الس يد أأمحد اخلريف والأمني العام 

عىل ضوء مقرتح القانون املعروض عىل جملس  ،السادة الربملانينيللمجلس الإعداد مذكرة بشأأن اإصالح نظام تقاعد 

 .الحق اجامتعمن أأجل عرضها عىل أأنظار املكتب يف  ،النواب

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

  عىل جدول أأعامل اجللسة الشهرية اليت س يعقدها اجمللس يوم بملوافقة  05/18/2018رمققرار

 أأمحد اخلريفوالس يد  عبد احلكمي بن شامش لس املستشارين الس يدرتأأسها رئيس جميواليت س   2018يونيو19الثالاثء 

 كأمني للجلسة.

  عداد مذكرة ترفع بتلكيف  06/18/2018رمققرار اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد االإاله احللوطي بإ

طار اجلزء للمكتب بشأأن مقرتح الوزير امللكف بلعالقات مع الربملان لتوزيع القطاعات احلكومية املقرتح برجمهت ا يف اإ

 الأول من اجللسات الأس بوعية اخملصصة للأس ئةل الشفهية.

 

 اللجان النيابية: ❖

 توفري ب طلب جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية عىل  بملوافقة 07/18/2018رمق  قرار

مابني فاحت و اتفياللت الرشوط الالزمة للمهمة الاس تطالعية اليت تعزتم القيام هبا حول واقع الصحة جبهة درعة 

 وفق دفرت التحمالت املعد لهذا الغرض.  2018يوليوز  07

 

 اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية: ❖

  حاةل  08/18/2018 رمققرار رساةل الس يد رئيس اجملموعة املوضوعاتية امللكفة بلتحضري للجلسة بإ

رتبطة بملرفق العمويم، بشأأن عدم حضور الس نوية اخلاصة مبناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية امل

 عىل الس يد رئيس احلكومة.2018 يونيو 6 الس يد وزير الصحة الجامتع اجملموعة يوم الأربعاء
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 العالقات اخلارجية: ❖

للجمعية الربملانية جمللس  2018املرحةل الثالثة من دورة جدول أأعامل بملوافقة عىل  09/18/2018رمققرار 

 .2018يونيو  29اإىل  25من املزمع عقدها بسرتاس بورغ خالل الفرتة املمتدة أأوروب 

  اليت تربط الربملان املغريب لقاءات مع الشعب ومجموعات الصداقةبعقد  10/18/2018 رمققرار 

ماكنيات التحرك ادليبلومايس دفاعا عن بلربملاانت الأوروبية  مصاحل اململكة ووحدهتا لتباحث اإ

د، الترىابية  .بني جمليس الربملان أأعامل جلنة التنس يق نقط جدول املوضوع مضن راجواإ

  زايرة رئيس الربملان الأنديين للمملكة املغربية ابتداء من فاحت  عىلبملوافقة  11/18/2018 رمققرار

دراج املوضوع، 2018 يوليوز  مضن نقط جدول أأعامل جلنة التنس يق بني جمليس الربملان. واإ

  عىل مشاركة الس يد أأمحد علمي رئيس الفريق الاشرتايك، بمس امجلعية بملوافقة  12/18/2018 رمققرار

 الربملانية للبحر الابيض املتوسط، مكالحظ لالس تحقاقات الانتخابية اليت س تجرى برتكيا.

 

 التواصل: ❖

 صدار 15/18/2018رمق  قرار ما أأثري من قبل بعض شأأن ب بالغ مشرتك مع جملس النواب  بإ

جملرايت كأس العامل بروس يا عىل حساب مزيانية اجمللسني  برملانينيحضور  عالمية حولاملنابر االإ 

نباء. عطاء ترصحي يف شأأن ذكل لواكةل املغرب العريب للأ  واإ

 

 خمتلفات: ❖

  سينظمه اجمللس  عىل أأرضية ومرشوع برانمج اليوم ادلرايس اذلي بملوافقة 16/18/2018قرار رمق

جمال الهجرة واللجوء، فرص وحتدايت" برشاكة مع اجمللس الوطين يف موضوع "س ياسة املغرب يف 

حلقوق االإنسان وبتعاون مع امجلعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف أأوروب ومؤسسة كونراد 

 .2018يوليوز  12أأديناور، وذكل يوم امخليس 

  بة وتقنيات التواصل مع عىل برانمج ادلورة التكوينية يف اخلطا بملوافقة 2018 /17/18رمق قرار

 .2018يونيو  22و 21وسائل االإعالم لفائدة املستشارات الربملانيات، واليت س تجرى يويم 
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 قضااي لالإطالع ❖

 

س بوعني حصيةل حضور الس يدات والسادة املستشارين خالل اجللسات العامة املنعقدة خالل الأ 

 املنرصمني:

 :2018يونيو  05يوم الثالاثء    

 متغيب)ة( بدون اعتذار. 31معتذر)ة(، و 20حارض)ة(، و 68سة الأس ئةل الشفهية: جل  ▪

 متغيب)ة( بدون اعتذار. 50معتذر)ة(، و 20حارض)ة(، و 49اجللسة الترشيعية:  ▪

 
 :2018يونيو  12يوم الثالاثء   

 متغيب)ة( بدون اعتذار. 32معتذر)ة(، و 27حارض)ة(، و 60جلسة الأس ئةل الشفهية:  ▪

 متغيب)ة( بدون اعتذار. 38معتذر)ة(، و 27حارض)ة(، و 54ترشيعية: اجللسة ال  ▪

 

 الترشيع: ❖

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس. ▪

خبار - ▪  بتوصل جملس النواب بلنصوص التالية: اإ

الربملاين مباكنة وحقوق املعارضة الربملانية وكيفية ممارس هتا يف العمل مقرتح قانون تنظميي يتعلق   ▪

 ؛واحلياة الس ياس ية

مبزاوةل همنة املتعلق  131.13من القانون رمق  74مقرتح قانون يتعلق بتغيري وتمتمي املادة   ▪

 (.2015فرباير  19) 1436من ربيع الأخر  29يف  1.15.26الصادر بتنفيذه ظهري رشيف رمق  الطب

 ؛مبعاشات أأعضاء جملس النوابمقرتح قانون يتعلق  ▪

بلهيئة الوطنية للطبيبات املتعلق  12.08نون يريم اإىل تغيري القانون رمق حسب مقرتح قا ▪

 .والأطباء

 

 اللجان ادلامئة: ❖

  .برانمج اجامتعات اللجان ادلامئة واملؤقتة ▪
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 العالقات اخلارجية: ❖

خبار بنعقاد الاجامتع الس نوي التاسع للجنة الربملانية املشرتكة املغربية الاحتاد الأورويب  ▪ بربوكس يل ما بني  اإ

 .2018يونيو  22و19

خبار بتشكيل مجموعة الصداقة الربملانية " المنسا  ▪ فريقيا" واليت شلكها  -اإ الرشق الأوسط والأدىن وشامل اإ

 لك من اجمللس الوطين واجمللس الفدرايل المنساوي.

ل شهر يوليوز اعتذار رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الش يوخ الكولوميب عن زايرة املغرب خال ▪

 القادم.

حول الوضع العريب الراهن تنفيذا لقرار  ترحيب جملس النواب املرصي بس تضافة الندوة الربملانية املؤجةل ▪

 بلقاهرة. 2018ش تنرب  16و15لالحتاد الربملاين العريب واليت س تعقد يويم 27املؤمتر 

للجمعية الربملانية لالحتاد من أأجل  14تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أأشغال ادلورة  ▪

 .2018أأبريل29و28املتوسط اليت انعقدت بلقاهرة يويم 

للجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل الأطليس املزمع عقدها  98مرشوع برانمج ندوة روزروت   ▪

 .2018يونيو  29-27بسكوبيا/مقدونيا أأايم 

 الأنشطة االإشعاعية: ❖

قام هبا الأمني العام للمجلس اإىل مدينة ادلاخةل للتحضري للندوة ملخص تقرير عن الزايرة اليت  -

قالمي اجلنوبيةاملوضوعاتية حول "  2018يونيو  28" اذلي س تعقد بدلاخةل، التمنية املندجمة للأ

 

 خمتلفات: ❖

تكوينية لفائدة املستشارات الربملانيات يف اخلطابة وتقنيات التواصل مع وسائل ال ورة ادلبرانمج  -

طرها خبرية دولية بدمع من مؤسسة ؤ تواليت س   الربط-بفندق ترمينوس 2018يونيو  22و 21يويم م، االإعال

 (.لخبرية ادلوليةل  اذلاتية سرية. )ال وس متنسرت لدلميقراطية

أأرضية ومرشوع برانمج اليوم ادلرايس حول "الس ياسة املغربية يف ميدان الهجرة واللجوء فرص  -

 .2018يوليوز  19م امخليس وحتدايت" املقرتح تنظميه يو 
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. ▪
 

 53.17خصص ملواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  2018يونيو  25عقدت اللجنة اجامتعا لأمس االإثنني 

 .2015املتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية 

مقابل صوت واحد مع تسجيل امتناع مستشار  أأصوات 3وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع بأأغلبية 

 واحد عن التصويت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شغال اللجان الدائمة...أ
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 الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.لجنة   ▪
 

 عاكشة. العامة بقاعةمبارشة بعد اجللسة  2018يوليوز  3الثالاثء  ▪

 

 التالية: مشاريع القوانني التاليةدراسة  ❖

نشاء املكتب املغريب  13.99قانون رمق يغري ويمتم ال 87.17مرشوع قانون رمق       • القايض بإ

 للملكية الصناعية والتجارية.

لكرتونية ومواكبهتا. 88.17مرشوع قانون رمق      • حداث املقاوالت بطريقة اإ  يتعلق بإ

 املتعلق مبدونة التجارة. 15.95بتغيري وتمتمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق   •
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ي كلمة له بمناسبة افتتاح المنتدى  ف ▪
 :البرلماني المغربي الفرنسي الثالث

 

المغرب اختار أن يكون قطب الرحى في بناء    :شماش  بنحكيم    السيد    
  .شبكات للتعاون جنوب جنوب وشمال جنوب

 
أأكد رئيس جملس املستشارين، الس يد 

، أأن 2018يونيو  22شامش، يوم امجلعة  حكمي بن

أأن يكون قطب الرىح يف بناء املغرب اختار 

 ش باكت للتعاون جنوب جنوب، وشامل جنوب.

شامش خالل افتتاح  وأأوحض الس يد بن

املنتدى الربملاين املغريب الفرنيس الثالث، أأن 

املغرب ترمج هذا اخليار من خالل حتقيقه للعديد 

من املشاريع امللموسة مع عدد من ادلول يف جماالت 

تمنية البرشية، معتربا أأن أأساس ية، تتعلق أأساسا بل 

آفاقا جديدة وواعدة من أأجل  هذا التوجه س يفتح أ

تعاون ثاليث الأطراف ما بني املغرب وفرنسا 

فريقيا لصاحل التمنية املس تدامة املشرتكة والتضامن يف الفضاء الأورو أأفريقي وحتقيق السمل -متوسطي والأورو -واإ

 والاس تقرار والازدهار املشرتك.

رب يشلك حمورا أأساس يا بلنس بة للمقاوالت الفرنس ية اليت اختارت أأن جتعل من اململكة وأأبرز أأن املغ

منصة لأنشطهتا ومشاريعها االإفريقية، بالإضافة اإىل عدد من املشاريع املشرتكة ما بني املقاوالت املغربية والفرنس ية 

نعاش فريقيا، مؤكدا أأن املغرب ميكن أأن يضطلع بدور احملرك احملمتل الإ  الاحتاد الافريقي. يف اإ

ن اكنت قارة املس تقبل بمتياز، فهيي يف املقابل ال تزال  وجسل الس يد بن شامش أأن القارة االإفريقية، واإ

ما لضعف وهشاشة  تعرف العديد من بؤر التوتر ويعاين عدد من بدلاهنا من عدم الاس تقرار الس يايس، اإ

 -حة والتطرف، أأو اليت تعاين من التأأخر السوس يومؤسسات ادلوةل، وبخلصوص يف ادلول حضية الرصاعات املسل

فريقيا الوسطى، واليت تشلك  الاقتصادي، أأو ذكل الناجت عن الالأأمن اذلي تعرفه منطقة الساحل والصحراء واإ

 منبعا للمخاطر الأمنية ومرتعا لالإرهاب واحلراكت االإرهابية وهتريب البرش.

 

 أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية...
 

 2018  يونيو 26 /551العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



11 
 

 

 

 

نه يتعني عىل املغ رب وفرنسا، ملا هلام من اترخي وقال يف هذا الصدد اإ

مؤسسايت متني وعالقات ورشأاكت اسرتاتيجية يف ما بيهنام أأو مع العديد من ادلول الافريقية، أأن يعمال سواي عىل 

آيس االإنسانية، مضيفا أأنه ميكن للربملانني  تشجيع الاس تقرار الس يايس يف املناطق اليت تعاين من الفقر والعنف واملأ

أأن يقوما بدور أأسايس يف هذا الاجتاه، بشلك يساعد القارة االإفريقية عىل جتاوز مشألكها، والتوجه  املغريب والفرنيس

حنو املس تقبل اذلي جيب أأن يتأأسس عىل عالقات مبنية عىل الاحرتام املتبادل والانصاف والعدل يف أأفق حتقيق 

 التمنية البرشية املس تدامة يف القارة.

لهجرة يشلك أأحد املواضيع احملورية يف هذه ادلورة، واليت تشلك أأولوية وأأشار اإىل أأن موضوع التنقل وا

قصوى، مذكرا بلس ياسة والاسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اليت انهتجها املغرب، واملبنية عىل القمي الكونية 

انونية للمهاجرين حلقوق االإنسان، من خالل اختاذ عدد من االإجراءات االإدارية الهادفة اإىل تسوية الوضعية الق

 والالجئني لمتكيهنم من الولوج اإىل احلقوق الأساس ية.

واعترب أأن اإشاكلية الادماج الاجامتعي والاقتصادي للمهاجرين، تعد قضية مركزية يف س ياسات الهجرة، 

عامل وأأن املدخل حملاربة بعض نتاجئ الهجرة اكلتطرف هو تشجيع املهاجرين عىل الاندماج يف دول الاس تقبال والت

فريقيا، وكذا املغرب،  معهم مكسامهني يف المنو الاقتصادي لدلول اليت حتتضهنم وكذا دلوهلم الأصلية، خاصة وأأن اإ

 معنيان بشلك أأكرب بقضااي الهجرة.

طار  الس يد الرئيس وخلص اإىل أأن هناك وعي وقناعة بدلور اذلي ميكن أأن يقوم به املغرب وفرنسا يف اإ

طار تاكمل س ياستهيام االإفريقية، داعيا اإىل توحيد اجلهود والوسائل واالإماكنيات خلدمة التعاون الثاليث، وأأيضا  يف اإ

فريقيا، خاصة من خالل برامج ومشاريع تتعلق بلتعاون املشرتك.  التمنية البرشية يف اإ

 املصدر: ومع
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البرلمان المغربي بمجلسيه يحتضن الدورة   ▪
 -غربيالثالثة للمنتدى البرلماني الم

 .الفرنسي
 

 

 

الربملان املغريب مبجلس يه، جملس النواب  احتضن

-وجملس املستشارين، ادلورة الثالثة للمنتدى الربملاين املغريب

مبقر الربملان  2018يونيو  22الفرنيس، وذكل يوم امجلعة 

 بلربط.

أأشغال هذه ادلورة لك من رئيس جملس  وقد ترأأس

رئيس جملس املستشارين النواب الس يد احلبيب املاليك، و 

الس يد حكمي بن شامش، ورئيس امجلعية الوطنية الفرنس ية 

(، François De Rugy" )الس يد "فرانسوا دي رويج

". ورئيس جملس الش يوخ الفرنيس "الس يد جريارد الريش

(Gérard Larcher) 

يع اليت تكتيس أأمهية بلغة الفرنيس خالل هذه ادلورة عددا من املواض  –املنتدى الربملاين املغريب  وتناول 

''الس ياسة والأمن''، و"الهجرة والتنقل''، و"التعاون الاقتصادي''، فضال عن ــــ بلنس بة للبدلين، ويتعلق الأمر ب

فريقيا"  .موضوع ''الصيغ اجلديدة للتعاون لتحقيق التمنية املس تدامة بإ

، ودورته 2013ه الأوىل بلربط س نة الفرنيس اكن قد عقد دورت-يذكر أأن املنتدى الربملاين املغريب

، ويعترب مبثابة فضاء للحوار والتشاور وتبادل وهجات النظر بني الربملانيني املغاربة 2015الثانية بباريس س نة 

 ونظراهئم بلربملان الفرنيس حول املواضيع والقضااي ذات الاهامتم املشرتك.

صدار بيان ختايم وتوجت  ه الاكمل:هذا نص أأشغال هذه ادلورة بإ
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، 2018يونيو  22الْتَأََمت يف الربط، يوَمُه "

الوفود الربملانية الفرنس ية املغربية املمثلِّةل للكلٍّ من 

وجملس املستشارين يف اململكة املغربية،  النواب جملس

ولكلٍّ من امجلعية الوطنية وجملس الش يوخ يف امجلهورية 

طار الفرنس ية حبضور رؤساء هذه اجملا
ِ
لس، وذكل يف ا

املغريب. هذا -ادلورة الثالثة للمنتدى الربملاين الفرنيس

احلدث اذلي يشلك مرحةل جديدة من التشاور واحلوار 

الربملاين بني البدَلْين، واذلي هيدف اإىل تقوية الرشاكة 

الاس تثنائية والتفامه املتباَدل بني الربط وبريس، وكذا 

ُبل تقوية عال  قاتنا الثنائية عىل املس توى الربملاين.مواكبة خمتلف س ُ

ن املناقشات والآراء اليت مت تََباُدلُها خالل هذا املنتدى، والأمهية اليت اكتس هتا املوضوعات اليت مت 
ِ
وا

رادة املشرتكة لصيانة وتعزيز 
ِ
لهيا، لَُتربز نوعية العالقات بني اململكة املغربية وامجلهورية الفرنس ية وكذا اال التطرق اإ

 ه القمية النوعية للعالقات الثنائية والرشاكة املمتزية.هذ

 املس توايت:وينبغي بخلصوص التذكري بلكثافة واملودة اللَّتنَْي تطبعان العالقات الربملانية، عىل لك 

ة. رؤساء اجملالس الترشيعية الأربعة، رؤساء جلن الشؤون اخلارجية، الفرق واجملموعات الربملانية، ومجموعات الصداق

عادة تفعيل وتكثيف العالقات الثنائية.
ِ
ماكنية ا

ِ
 وخالل املرحةل الراهنة، َأاتحت املناقشات بني الربملاننَْي ا

وقد عرب ممثلُو الربملاننَْي عن ارتياهحم للزمخ اجلديد اذلي ُأعطي للعالقات بني اململكة املغربية  -1

لسادس، مكل املغرب، وخفامة الرئيس وامجلهورية الفرنس ية من طرف صاحب اجلالةل املكل محمد ا

لزييه، بتارخي اإ 
ِ
أأبريل  10ميانويل ماكرون، رئيس امجلهورية الفرنس ية، يف أأعقاب لقاهئام يف قرص اال

رادَة التعاون الذلين بَرَزا خالل هذا اللقاء، 2018 ن تقاُرَب وهجاتِّ نظر قائَدْي البدلين واإ . واإ

نسا رشياكً كبريًا أأحُدهام لَيَْشهَدان عىل قوة ونضج العالقات بني البدَلْين. ويظل لكٌّ من املغرب وفر 

للآخر، هلام مصاحل مشرتكة يف العديد من امللفات اجلهوية وادلولية، ويعمالن معًا عىل طرح حلول 

ن تعاُوهَنام مدعوٌّ بخلصوص اإىل خدمة رؤيةٍّ تتجُه صوب 
ِ
للمعضالت الرئيس ية يف عرصان. ومن ََثَّ فا

تلَِّعنْي بلسالم، واملساعدة عىل التضامن فضاَءْين أأورومتوسطي وأأورو أأفريقي منفتَحنْي وممت 

نسانية، والاقتصادية والثقافية.
ِ
 والتبادالت اال
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كام َحيَّا ممثلو الربملاننَْي عودة اململكة املغربية، العضو املؤسس     -2

ن تقوية الاحتاد  س ية القارية. واإ ملنظمة الوحدة الأفريقية، اإىل أأرسهتا املؤسَّ

آفاقًا جديدة واعدة لتعاون ثاليث الأطراف بني  الأفريقي اليت متت، لَتَْفتَُح أ

املغرب، فرنسا وأأفريقيا، وذكل لفائدة تمنية مس تدامة مشرتكة متضامنة يف فضاءٍّ أأورومتوسطي وأأورو أأفريقي يتطور 

 يف أأجواء من السمل والاس تقرار والرفاه املشرتك.

يالؤها لتقوية وفامي خيص الاس تقرار الس يايس، جَسََّل الربملا    -3
ِ
نيون الفرنس يون واملغاربة الأمهية اليت مت ا

مؤسسات ادلوةل، خصوصًا يف البدلان اليت تعترب حضية للزناعات املسلحة، والتطرف، وسوء التمنية الاجامتعية 

ُد بلسمل الاجامت عي والاقتصادية. وهو اس تقراٌر س يايس تُس نُِّده مؤسسات قوية، يضمن التطور ادلميوقراطي، ويَعِّ

د اَلعراق ورسوخ متوسطي -ويؤمن منوا اجامتعيا ن فرنسا واملغرب، الذَلْين هلام اترخي مؤسسايت ُمتَعدلِّ اقتصاداي مالمئا. واإ

نَة من الفقر والعنف  ىل َجْعلِّها حمصَّ
ِ
انِّ يف تعزيز الاس تقرار الس يايس يف املنطقة اليت يتطلعان ا دَّ وأأفريقي قوي، لََيجِّ

آيس االإنسانية.  ِّعني املغريب والفرنيس يضطلعان بدور حموري يف هذا اجملال.واملأ  ومما الشك فيه أأن املرَُشل

ن انعدام الاس تقرار الس يايس يفيض اإىل انعدام اَلمن اذلي يسود منطقة الساحل جنوب الصحراء -اإ

ُ أأرضية خصبة للتطرف، والُغلُول وهتريب البرش.  وأأفريقيا الوسطى، مما يَُشلكلِّ

رهاب، اذلي يقتل وقد اجمتع الرب 
ِ
دانهتم القوية ملظاهر الالَّتسامح والكراهية واال ملانيون عىل لكمةٍّ َسَواء يف اإ

 يف مجيع أأرجاء العامل دون متيزي لأصل أأو لنوع أأو لثقافة أأو لعقيدة أأو دلين.

ون عن دمعهم هنم لُيعربلٍّ ن الوضع يف ليبيا يشلك انشغااًل مشرتاكً دلى ممثيل الربملاننَْي. واإ الاكمل للحوار  اإ

 اللييب اذلي ترعاه الأمم املتحدة.-اللييب

، والالزتامات املضمنة يف ترصحي بريس املؤرخ 2015دجنرب  17وخصوصا اتفاق الصخريات املربم يف 

 .2018مايو  29يف 

وخبصوص موضوع الهجرة والتنقل، عرَبَّ املشاركون يف املنتدى عن ارتياهحم للتعاون بني اململكة     -4

آفاق تطويره.  ويعمتد هذا التعاون تدبرياً لتدفقات املهاجرين قامئاً عىل التشاور واحرتام  املغربية وامجلهورية الفرنس ية وأ

طار  ْن عىل املس توى الثنايئ مثلام يف اإ
ِ
 املغرب والاحتاد الأورويب. بني العالقاتحقوق االإنسان، ا

ْذ يَُذكلِّرون بأأن معضةل الهجرة، يف أأفريقيا، يه أأفريقية، حيث أأن أأربعًة من مخسةِّ -أأواًل معضةل أأفريقية واإ

هماجرين أأفارقة ميكثون فوق تراب القارة، فقد عربوا عن تطلعهم لسن س ياسة للهجرة عىل املس توى القاري يف 

، من منظور تمنوي مشرتك، كام يدينون بشدة ش باكت هتريب البرش واجملمتع ادلويلمساعدة الاحتاد الأورويب 

 غل بال َوازِّعِّ مضريٍّ مجوَع املهاجرين وجتعلهم عرضة لالس تعباد.اليت تس ت
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َرأاكً مضبوطًا، يف س ياق العوملة، ميكن من جهرة منظمة ورشعية تساعد عىل  َن حِّ مل يَُفت املنتدى أأن يُثَملِّ

ة بني الشامل واجلنوب من خالل تنقل جيد للممتَلاََكت، والأشخاص، والرساميل، واملعارف، والكفاءات  رْدم الهُوَّ

 واخلربات.

َراك مضبوط يف خلق دينامية اقتصادية   سهام الهجرة اليت تمت يف اإطار حِّ أأشاد املشاركون يف املنتدى بإ

ثراء ثقايف دلول الاس تقبال، وقد مثنوا يف هذا االإطار الس ياسة االإرادية اليت مكنت املغرب من تسوية وضعية  واإ

فريقيا جنوب الصحراء، وكذا س ياسة االإدماج اليت تهنجها فرنسا،أأغلهبم من دو  2014 منذ 50.000  ل اإ

وشدد املشاركون اذلين. يتقامسون هاجس التقليص من تدفقات الهجرة غري الرشعية، عىل تكثيف تعاوهنام 

دماج الأشخاص يف وضعية غري  عادة اإ  أأن مشريا اإىل قانونية،يف هذا اجملال، وال س امي فامي يتعلق مبراقبة احلدود واإ

  ، عىل ايالء أأمهية خاصة للساكنة الأكرث هشاشة والأكرث عرضة للهجرة.االإطارالربط وبريس اتفقا، يف هذا 

َن الربملانيون تطور العالقات املغربية الفرنس ية اليت حتولت     -5 وفامي يتعلق بلتعاون الاقتصادي، ثَمَّ

من مضن أأش ياء أأخرى، غدت فرنسا أأول مستمثر أأجنيب يف  راحب، واليت بفضلها،-تدرجييًا حنو رشاكة حقيقية راحب

 املغرب، وأأصبح املغرب رائدًا لصناعة الس يارات يف أأفريقيا.

ماكنية تمنية روابط التعاون بني البدلين، عرب مسار  أأفريقيا، كرشيك تقليدي لفرنسا  مزَدَوج:كام أأبرزوا اإ

وأأوروب وحتديداً الاحتاد الأورويب اذلي تشلك فرنسا  حيث أأصبح املغرب أأكرث حضوراً عىل املس توى الاقتصادي،

َظى دليه املغرب بوضع متقدم.  أأحد أأراكنه الأساس ية، واذلي ََيْ

ماكنيات التعاون من أأجل تمنية مس تدامة، اس تحرض ممثلو الربملانني                        -6 وخبصوص اإ

جمال تطوير قدرات املؤسسات الربملانية أأو فامي يتعلق  اإن يف االإفريقية،عدة أأوراش للعمل املشرتك مع البدلان 

( اذلي ترأأس ته COP 21بلآفاق اقتصادية وقطاع الرتبية و التعلمي، معمتدين يف ذكل عىل مرجعية منتدى املناخ )

 (.COP22)،2016واملنتدى اذلي ترأأسه املغرب يف س نة  2015فرنسا يف س نة 

ماكحفة التطرف واالإرهاب تس توجب اإىل جانب املقاربة الأمنية، وعرب ممثلو الربملانني عن قناعهتم أأن 

 مبادرات تمنوية.

وَحيَّا ممثلو الربملاننَْي املوقف الثابت للسلطات الفرنس ية اخلاص بقضية الصحراء، واذلي تدمع     -7

ىل حل س يايس معتربًة خط
ِ
طار الأمم املتحدة قصد التوصل ا

ِ
ة احلمك اذلايت املغريب فرنسا مبوجبه اجلهود املبذوةل يف ا

ية ذات مصداقية من أأجل حل تََفاُويض طبقًا لقرارات جملس الأمن يف الأمم املتحدة. دلِّ  قاعدة جِّ
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يسجُل ممثلُو الربملاننَْي حيوية العالقات اليت تربط بني الربط     -8

ف امل  ذ وبريس يف اجملاالت الثقافية واجلامعية، كعربون عىل معق التََّعرُّ تبادل )بني البدلين والشعبني الصديقني(. واإ

نسانية 
ِ
جيدر التذكري بأأمهية اجلالية املغربية اليت تعيش يف فرنسا واجلالية الفرنس ية يف املغرب اللتني متدان جسورًا ا

ملشاركني يف من شأأهنا دامئًا أأن ختلق وشاجئ راخسة ومصريًا مشرتاكً بني الشعبني املغريب والفرنيس، فاإن الربملانيني ا

املغربية ينبغي أأن تعكس هذه العالقات -هذا املنتدى يعتربون، أأكرث من أأي وقتٍّ مىض، أأن الرشاكة الفرنس ية

 املمتزية بني الشعبني.

روا مواصةل أأشغاهلم     -9 ويف ختام هذه املناقشات املمثرة، فاإن ممثيل الربملاننَْي املغريب والفرنيس قَرَّ

عداد للمنتدى الرب 
ِ
 ".2020املغريب املقبل اذلي س تحتضنه فرنسا يف س نة -ملاين الفرنيسواال
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استقبال رئيس لجنة العالق ات الخارجية   ▪
 .بمجلس النواب لجمهورية البراغواي

 

أأجرى رئيس جملس املستشارين، الس يد حكمي بن 

شامش، مباحثات مع رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 

حبضور Walter Harmsهورية البارغواي الس يدالنواب مجل 

مبقر  2018يونيو  20سفري بالده املعمتد بلربط، يوم الأربعاء 

 اجمللس.

وخالل هذا اللقاء، أأعرب رئيس جملس املستشارين 

عن اعزتازه الكبري بأأمهية هذه الزايرة ودورها يف تمثني وتوطيد 

، مذكرا بلزايرة العالقات املمتزية اليت جتمع البدلين الصديقني

التارخيية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، اإىل 

، واليت دشنت دينامية قوية يف مسار العالقات مع هذه البدلان ومضهنا مجهورية 2004أأمرياك الالتينية س نة 

رادة اململكة املغربية يف تنويع عالقاهتا ورشأاك طار التعاون جنوب البارغواي، وهو ما يرتمج رؤية جاللته، واإ هتا يف اإ

  ـ جنوب.

اسرتاتيجي للبدلين يتيح هلام الكثري من الفرص اليت جيب استامثرها -واعترب رئيس اجمللس أأن المتوقع اجليو

من خالل برامج معل مشرتكة، ملواهجة التحدايت املشرتكة وبناء رشاكة منوذجية بني بدلين وشعبني يتقاسامن الكثري 

 ية والثقافية والروابط التارخيية بيهنام.من القمي االإنسان 

واس تعرض الس يد الرئيس املؤهالت اليت يتوفر علهيا املغرب والفرص الهامة اليت مينحها لالستامثر  

ببالدان، وكذا الاس تفادة من عالقات الرشاكة الاقتصادية اليت جتمعه مع عدد من بدلان القارة الافريقية بفضل 

 املكل محمد السادس نرصه هللا.القيادة احلكمية جلالةل 

وأأكلد رئيس اجمللس عىل أأمهية العمل الربملاين يف تعزيز ومتتني العالقات الثنائية بني البدلين، مؤكدا يف 

هذا الس ياق عزم جملس املستشارين القيام بزايرة اإىل عدد من بدلان أأمرياك الالتينية ومضهنا مجهورية البارغواي 

عطاء دفعة قوية ملس توى العالقات الثنائية.من أأجل تعزيز التعاون امل  ؤسسايت الربملاين واإ
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حداث  وذكر الس يد الرئيس مببادرة اإ

منتدى برملاين أأفريقي أأمريكو التنيين اكإطار للعمل 

املشرتك وأ لية للرتافع لصاحل شعوب القارتني يف 

احملافل الربملانية ادلولية، مؤكدا أأن عددا من 

حتادات الربملانية بلقارتني عربت عن املنظامت والا

اخنراطها القوي لرتمجة هذه املبادرة عىل أأرض 

 الواقع.

ومل يفت رئيس جملس املستشارين أأن 

ينوه، خالل هذا اللقاء، بملوقف التارخيي مجلهورية 

تأأكيدها عىل دمع ، و 2014البارغواي من خالل اإعالهنا الرمسي عن حسب اعرتافها بـ"امجلهورية الومهية"، يف يناير 

 الرشعية ادلولية يف التعاطي مع ملف الزناع املفتعل حول قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية.

وجدد رئيس جملس املستشارين التعبري كذكل، عن تقديره العميق للموقف النبيل جمللس النواب جبمهورية 

اع املفتعل حول الصحراء املغربية، وذكل من خالل البارغواي ادلامع جلهود املغرب من أأجل اإجياد حل سلمي للزن 

امللمتس اذلي رفعه جملس النواب الباراغوايي من أأجل دمع املقرتح املغريب للحمك اذلايت بلأقالمي اجلنوبية، وتأأكيده عىل 

 أأن هذا املقرتح يمتتع بلكثري من اجلدية واملصداقية.

ر والامتنان اليت بعهثا بمسه اخلاص ونيابة عن اكفة هذا وذكر رئيس جملس املستشارين، برساةل التقدي

ثناء عن املوقف النبيل من قضية الصحراء املغربية.  مكوانت اجمللس اإىل رئيس جملس النواب الباراغوايي اإ

من هجته، عرب رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس النواب مجلهورية البارغواي عن االإرادة القوية 

طار التعاون جنوب ـ جنوب.لبالده لتعزيز والار   تقاء بلعالقات الثنائية بني البدلين اإىل مس توى أأرىق يف اإ

وأأكد املسؤول الباراغوايي أأن بالده تعترب املغرب صديقا وحليفا اسرتاتيجيا بملنطقة، مربزا أأن البدلين 

راطية جديرة بالحرتام عىل يتقاسامن الكثري من القمي، وأأهنام اس تطاعا بفضل كفاح ونضال شعبهيام أأن يبنيا دميق

 املس توى ادلويل.
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واس تعرض املسؤول الباراغوايي خصوصية التجربة ادلميقراطية ببالده، مؤكدا عىل أأمهية تطوير التعاون 

 الاقتصادي، الس امي وأأن هناك فرصا حقيقية واماكنيات هائةل تشجع عىل بناء رشاكة اقتصادية بني البدلين.

حداث منتدى جيمع بني برملاين قاريت أأمرياك الالتينية وافريقيا، مبداي وعىل املس توى  الربملاين، مثن مبادرة اإ

 اس تعداد الربملان الباراغواايين لالخنراط يف هذه املبادرة قصد اجناهحا ملا فيه من فائدة بلنس بة لشعوب القارتني.

رجية مبجلس النواب مجلهورية البارغواي وخبصوص قضية الصحراء املغربية، أأكد رئيس جلنة العالقات اخلا

أأن بالده حترتم الرشعية ادلولية، وتدمع هجود الأمم املتحدة واململكة املغربية الإجياد حل سلمي يهنيي الزناع اذلي معر 

طويال حول قضية الصحراء، وأأهنا ستبقى دامئا اإىل جانب املغرب كبدل صديق وحليف، تدمعه يف لك قضاايه الوطنية 

 .العادةل
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 .مجموعة الصداقة المغربية القطرية بمجلس المستشارين ▪
 

عقدت مجموعة الصداقة املغربية القطرية مبجلس 

املستشار الطيب البقايل عضو الفريق احلريك  برئاسة املستشارين

مبقر  2018يونيو  21امخليس لقاء مع سفري دوةل قطر ببالدان 

قامته خصص للتداول يف  س بل تعزيز التعاون الربملاين بني اإ

 البدلين.

وقد متزي هذا اللقاء اذلي حرضه بعض أأعضاء اجملموعة 

بتأأكيد معايل السفري عىل دمع هذه املبادرة وعزمه عىل تعزيز 

التنس يق بني جملس املستشارين املغريب وجملس الشورى القطري 

 بغية تعميق التعاون يف جماالت العمل الربملاين
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ندوة موضوعاتية    ينظممجلس المستشارين   ▪
"التنمية المندمجة لألق اليم  حول  

  بمدينة الداخلة.الجنوبية"
 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد 

، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن امللتقى السادس نرصه هللا

وتنس يق الربملاين للجهات، ينظم جملس املستشارين برشاكة 

مع هجات الأقالمي اجلنوبية للمملكة، ندوة موضوعاتية حول 

قالمي اجلنوبية"، وذكل يوم امخليس   28"التمنية املندجمة للأ

  مبدينة ادلاخةل. 2018يونيو 

قالمي اجلنوبية،        ويشلك المنوذج التمنوي للأ

نرصه هللا  اذلي أأعطى صاحب اجلالةل املكل محمد السادس

مبناس بة اذلكرى  2015ينة العيون يف شهر نونرب انطالقته مبد

الأربعني النطالق املسرية اخلرضاء املظفرة، أ لية مثىل لترسيع تفعيل اجلهوية املتقدمة كرافعة للهنوض بلتمنية الشامةل 

 واملندجمة بلأقالمي اجلنوبية.

فرق ومنسقي وس تعرف هذه الندوة مشاركة أأعضاء مكتب جملس املستشارين، ورؤساء ال      

اجملموعات الربملانية، ورؤساء اللجان الربملانية ادلامئة، ورؤساء اجملالس اجلهوية، وكذا الربملانيون املمثلون للجهات 

ضافة اإىل احلكومة، واجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، واجمللس  واملنحدرون من الأقالمي اجلنوبية للمملكة، اإ

نعاش والتمنية الوطين حلقوق االإنسان، والا حتاد العام ملقاوالت املغرب، واملكتب الرشيف للفوسفاط، وواكةل االإ

 الاقتصادية والاجامتعية لأقالمي اجلنوب، والغرف املهنية، فضال عن مجموعة من املؤسسات الوطنية املعنية.

جناز املشاريع املربجمة مضن اسرتاتيجية   تفعيل هذا  وهتدف هذه الندوة اإىل الوقوف عىل مس توايت اإ

( ومدى بلوغ الأهداف املسطرة 2016المنوذج التمنوي بعد مرور حوايل س نتني من دخولها حزي التنفيذ )منذ 

 لهذا المنوذج التمنوي الواعد.

 

 

 

 أيام وندوات دراسية...
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وسينكب املشاراكت واملشاركون، خالل هذه التظاهرة الوطنية، 

قالمي اجلنوبية يف أأبعادها عىل التداول يف مجموعة من احملاور اليت هتم خمتلف اجلوان ب املتعلقة بلتمنية املندجمة للأ

 الاقتصادية والاجامتعية واجملالية والبيئية واحلقوقية.

ويعترب امللتقى الربملاين للجهات، اذلي ينظمه جملس املستشارين لك س نة، اإطارا مؤسساتيا للتنس يق 

ملتقدمة، وذكل اعتبارا خلصوصية تركيبة اجمللس الس ياس ية والتفكري امجلاعي يف سبيل التفعيل السلمي لورش اجلهوية ا

واجملالية والاقتصادية واملهنية والنقابية، واليت جتعل منه برملاان وصوات للجهات بمتياز، مبا يامتىش مع الأمهية اليت 

 2011ا دس تور حتظى هبا اجلهوية املتقدمة كورش اسرتاتيجي يرعاه جالةل املكل، ومع الأدوار اجلديدة اليت أأقره

 جمللس املستشارين.
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