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 20/2018اجتماع رقم   ▪
 2018  يونيو  28  الخميس  ليوم

 مدينة الداخلة

 

مبدينة ادلاخةل اجامتعا برئاسة رئيس  2018 يونيو 28امخليس عقد مكتب جملس املستشارين يـوم

 :وحضور الأعضاء السادةالس يد عبد احلكمي بن شامش، اجمللس 

 

 اخلليفة الأول للرئيس، :  عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 الثالث للرئيس؛ اخلليفة :   محيد كوسكوس ▪

 حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 حماسب اجمللس؛      :     رش يد املنياري ▪

 لس.أأمني اجمل :   أأمحد تويزي ▪

 

 الس يد:الاجامتع  حضور هذافامي اعتذر عن 

 

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :   انئةل مية التازي ▪

 أأمني اجمللس؛ :    أأمحد اخلريف ▪

 أأمني اجمللس. :   محمد عدال ▪

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 شؤون تنظميية: ❖

 

 شغال جملس املستشارين قبل اختتام ادلورة ابملوافقة عىل اجلدوةل الزمنية لأ  01/20/2018رمق  قرار

 الترشيعية احلالية.

 

 الترشيع: ❖

 الس نة املالية املتعلق بتصفية مزيانية  17/53مرشوع قانون رمق  بربجمة 02/20/2018رمق  قرار

 مبارشة بعد حصة الأس ئةل الشفهية. 2018يوليوز  03الثالاثء يف جلسة معومية يوم  2015

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

 يوليوز  03الثالاثء عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم ابملوافقة  03/20/2018رمق  قرار

 محد تويزي كأمني للجلسة.أأ اليت سريأأسها اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس والس يد  2018

 

 العالقات اخلارجية: ❖

 

 20رية ادلومنياكن يوم امجلعة عىل اس تقبال وزير خارجية مجهو  ابملوافقة 04/20/2018رمق  قرار 

 .2018يوليوز 

 خمتلفات: ❖

  04الأربعاء  عىل مقرتح رئيس احلكومة بتنظمي لقاء درايس يومابملوافقة  05/20/2018رمق  قرار 

 2017لس نة حول تقرير الوكيل العام للمكل حول تنفيذ الس ياسة اجلنائية وسري النيابة العامة  2018يوليوز 

 ة منبثقة عن مكتب جملس املستشارين ورئيس جلنة العدل والترشيع للتنس يق يف املوضوع.واقرتاحه تشكيل جلين

  عىل ادلعوة املوهجة من رئيسة اللجنة الوطنية للقانون ادلويل ابملوافقة  06/20/2018قرار رمق

امخليس  قدها يوماملزمع ع "حامية املمتلاكت الثقافية من منظور القانون ادلويل"االإنساين للمشاركة يف ندوة حول 

 .2018يوليوز  12
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  عىل مقرتح رئيسة اللجنة الوطنية للقانون ادلويل االإنساين تنظمي ابملوافقة  07/20/2018قرار رمق

بتعاون مع جلنيت العدل والترشيع وحقوق االإنسان " دور الربملانيني يف تطبيق القانون ادلويل االإنساين" ندوة حول 

 .2018يوليوز  11الأربعاء م مبجليس الربملان يو 

  عىل ادلعوة اليت وهجهتا وزيرة الأرسة والتضامن واملساواة والتمنية ابملوافقة  08/20/2018قرار رمق

قلميي حول القيادة النسائية واملشاركة الس ياس ية للمرأأة يويم  الاجامتعية للمجلس حلضور أأشغال مؤمتر احلوار االإ

 2018 يوليوز 13و 12وينية حول وضع الربملان يف خدمة النساء والرجال يويم وادلورة التك 2018 يوليوز 11و 10

 ابلرابط.

  ادلعوة اليت وهجهتا رئيسة منتدى الزهراء للمرأأة املغربية حلضور ابملوافقة عىل  09/20/2018قرار رمق

 ابلرابط. 2018يوليوز  19و 18"الش باب واملشاركة يف صناعة القرار" يويم الأربعاء وامخليس  ملتقى حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2018  يوليوز 10 /553العدد  -النشرة الداخلية

 

 مجلس المستشارين
 



5 
 

 

 

 19/2018رقم  اجتماع   ▪
 2018يونيو 25االثنين    ليوم

 

 

الس يد عبد رئيس اجمللس  برئاسةا اجامتع 2018 يونيو 25عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 

 وحضور الأعضاء السادة:، احلكمي بن شامش

 

 ل للرئيس،اخلليفة الأو  :  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 ▪

 أأمني اجمللس. :   أأمحد تويزي ▪

 

 ذا الاجامتع الس يد:فامي اعتذر عن حضور ه

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :   انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس؛ :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس؛ :   عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أأمني اجمللس. :   محمد عدال ▪
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 القرارات الصادرة عن الاجامتع 

 ؤون تنظميية:ش ❖

 ورة الترشيعية موعد خمت ادل بتحديد 01/19/2018رمق  رارق

 .2018يوليوز  24احلالية يوم الثالاثء 

 مراسةل لرئيس جلنة مراقبة رصف املزيانية للتذكري بوجوب رفع  توجيهب  02/19/2018رمق  قرار

  الرئاسة.اإىلتقريرها 

 :لترشيعا ❖

 حاةل 03/19/2018رمق  قرار يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات  07.18 رمق مرشوع قانون ابإ

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر عىل جلنة اخلارجية. 2017دجنرب  26جلوية املوقع ابلرابط يف ا

 :أأشغال اللجان ادلامئة واملؤقتة ❖

 حداث جرادة أأ عن تشكيل جلنة برملانية لتقيص احلقائق حول "  ابالإعالن 04/19/2018رمق  قرار

 كيل هيألكها." وادلعوة اإىل عقد اجامتع من أأجل تش 

 احلقائق حول ترخيص احلكومة ابس ترياد يصجلنة تق طلب عىل ملوافقةاب 05/19/2018رمق  قرار 

يداع تقريرها دلى مكتب اجمللس.أأ متديد ب النفاايت،   جل اإ

 عىل طلب جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية  ملوافقةاب 06/19/2018رمق  قرار

 احلس مية. –شغال ابلطريق الرسيع اتزة اس تطالعية حول واقع تقدم الأ بتشكيل جلنة فرعية 

 

 :الأس ئةل الشفهية ❖

 عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  ابملوافقة 07/19/2018رمق  قرار

لوطي احلالااله عبد عىل الساعة الثانية والنصف زوالا برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد  2018يونيو  26

 والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة.

 مكوعد للجلسة الشهرية  2018يوليوز  10يوم الثالاثء  بتحديد 08/19/2018رمق  قرار

 :واليت س تخصص دلارسة موضوعني رئيس يني وهام، املقبةل

 ؛نظام الصفقات العمومية ورهان احلاكمة اجليدة ▪

  الغرف املهنية ورهان التمنية. ▪

 املهنجيةيف موضوع توزيع القطاعات احلكومية مضن  تالب رجاءابإ  09/19/2018رمق  قرار 

 .تصور املكتب بشأأهناينضج  أأن اإىلالأس ئةل الشفهية  جللساتاجلديدة 
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 :لعالقات اخلارجيةا ❖

 عىل برانمج الزايرة اليت  ملوافقةاب 10/19/2018رمق  قرار

 02ل الفرتة املمتدة من هبا للمغرب خالالقيام الانديين ربملان اليعزتم رئيس 

 .2018 يوليوز 07اىل 

 لش بكة  ةشغال ادلورة الرابعة للجمعية العامأأ عىل املشاركة يف  ملوافقةاب 11/25/2018رمق  قرار

 ابلغابون. 2018غشت  10 اإىل 08فارقة لتقيمي التمنية اليت س تعقد من الربملانيني الأ 

 لربملان املغريب للمؤمتر اجلهوي حول موضوع: " عىل احتضان ا ملوافقةاب 12/19/2018رمق  قرار

طار  فالس ياسة: كيالنساء يف  ميكن الارتقاء حنو املساواة؟ املنظم من قبل امجلعية الربملانية جمللس أأورواب يف اإ

 .2018يوليوز  05، وذكل يوم 3برانمج اجلنوب 

 لالطالعضااي ق
 

 س بوع املنرصم:العامة املنعقدة خالل الأ  حصيةل حضور الس يدات والسادة املستشارين خالل اجللسات

 

 :2018يونيو  19يوم الثالاثء 

 متغيب)ة( بدون اعتذار. 23معتذر)ة(،  27حارض)ة(،  69 الشهرية:جلسة الأس ئةل  ▪

 
 املواعيد املهمة للمجلس قبل اختتام ادلورة الترشيعية احلالية.

 

 الترشيع: ❖

 

بتغيري الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  36.18بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق  اإخبار ▪

تعويض اإجاميل ( اخملول مبوجبه 1976غشت  12) 1396من شعبان  15الصادر يف  1.76.534

 وذلوي حقوقهم. لبعض قدماء املقاومني وأأعضاء جيش التحرير

 .دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس وضعية ▪

 

 اللجان ادلامئة: ❖

 امتعات اللجان ادلامئة واملؤقتةاج برانمج ▪
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 العالقات اخلارجية: ❖

حول أأشغال املنتدى الربملانية املغربية الفرنيس اذلي  ملخص ▪

 .2018يونيو  23اإىل  21احتضن الربملان املغريب نسخته الثالثة من 

 

 الأنشطة االإشعاعية: ❖

 التمنية املندجمة للأقالمي اجلنوبيةةل حول املتخذة للندوة اليت سينظمها جملس املستشارين مبدينة ادلاخ الرتتيبات ▪

 .2018يونيو  28يوم 
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جلسة عمومية تخصص لتقديم األجوبة عن األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد   ▪
 .رئيس الحكومة

 

من ادلس تور، يهنيي  100طبقا ملقتضيات الفصل 

الس يدات  الس يد رئيس جملس املستشارين، اإىل عمل اكفة

 هوالسادة املستشارين احملرتمني، أأن اجمللس س يعقد يوم

عىل الساعة الثانية والنصف  2018يوليوز  10الثالاثء 

جلسة معومية ختصص لتقدمي "الأجوبة عن الأس ئةل  زوالا،

املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس احلكومة"، 

 حول موضوعي:

اكمة نظام الصفقات العمومية ورهان احل ▪

 اجليدة؛

 الغرف املهنية ورهان التمنية. ▪

 للدراسة والتصويت على مشروع ق انون جاهز. جلسة عامة   ▪
 

 10الثالاثء  هيعقد جملس املستشارين يوم

بعد اجللسة اخملصصة للأس ئةل الشفهية  2018يوليوز 

مرشوع  الشهرية، جلسة عامة لدلراسة والتصويت عىل

مزيانية الس نة املالية يتعلق بتصفية  53.17قانون رمق 

2015.  

 

 

 

 

 جدول أعمال المجلس...
 

 2018  يوليوز 10 /553العدد  -النشرة الداخلية
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://static.alayam24.com/uploads/1437751425_650x400.jpg&imgrefurl=http://www.alayam24.com/articles-10190.html&docid=JZ-E9VHyQ1OyyM&tbnid=zbMz0vQq3BDXWM:&vet=10ahUKEwici4jUjorcAhWSOSwKHRpkBNQQMwiEAShIMEg..i&w=650&h=379&bih=963&biw=1920&q=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9 %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86&ved=0ahUKEwici4jUjorcAhWSOSwKHRpkBNQQMwiEAShIMEg&iact=mrc&uact=8


10 
 

 

 

 

 

 

 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ▪

 

اجامتعا خصص دلراسة مشاريع القوانني  2018يوليوز  03يوليوز  03عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء 

 التالية:

 

نشاء املكتب امل 13.99يغري ويمتم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  ▪ غريب القايض ابإ

 ؛للملكية الصناعية والتجارية

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

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

 

كآخر أأجل  2018يوليوز  13 املقبل وقد أأهنت اللجنة دراسة هذه املشاريع ومت االتفاق عىل يوم امجلعة

 لها.لتقدمي الفرق واجملموعات الربملانية لتعديالهتا حو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشغال اللجان الدائمة...
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لجنة الخارجية والحدود والدف اع الوطني والمناطق   ▪
 ."المغربية المحتلة

 
 :8مبارشة بعد اجللسة العامة/ القاعة رمق  2018يوليوز  10الثالاثء  ❖

  القوانني التالية: والتصويت عىل مشاريع ادلراسة 

 

جامدى  6الصادر يف  2.18.117يقـيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  27.18مرشوع قانون رمق     .1

 ؛)بسن أأحاكم انتقالية يف شأأن التبادل الآيل للمعلومات لأغراض جبائية (2018فرباير  23) 1439الآخرة 

نتاج السيامنيئ والسمعي البرصي يوافق مبوجبه عىل اال 10.18مرشوع قانون رمق     .2 تفاق حول االإ

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

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املواد املدنية والتجارية  09.18مرشوع قانون رمق     .3

 ؛بني اململكة املغربية ومجهورية النيجر 2017ديسمرب  26واالإدارية، املوقعة ابلرابط يف 

بروتوكول مونرتايل بشأأن املواد املستنفدة لطبقة  تعديل عىل مبوجبه يوافق 08.18مرشوع قانون رمق     .4

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

 26شأأن اخلدمات اجلوية، املوقع ابلرابط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق ب  07.18مرشوع قانون رمق     .5

 .بني حكومة اململكة املغربيـة وحكومة مجهورية النيجر 2017ديسمرب 

 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ▪
 مبارشة بعد اجللسة العامة: 2018يوليوز  10الثالاثء   ❖

   يتعلق بتنظمي همنة وكيل الأسفار. 11.16دراسة مرشوع قانون رمق 

 الساعة احلادية عرشة صباحا:  2018يوليوز  11عاء الأرب ❖

   :مواصةل دراسة مشاريع القوانني التالية 

نشاء املكتب املغريب  13.99يغري ويمتم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  ▪ القايض ابإ

 ؛للملكية الصناعية والتجارية

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

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

 

 

 ...والمؤقتة  اللجان الدائمة  برنامج اجتماعات
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  :(12.00الساعة الثانية عرشة زوالا ) 2018يوليوز  13امجلعة  ❖

  آخر أأجل الإيداع التعديالت مبصلحة اللجنة حول مشاريع أ

 القوانني التالية: 

 ، املذكورة أأعاله.89.17و 88.17و 87.17مرشوع قانون رمق 

 مبارشة بعد اجللسة العامة: 2018يوليوز  17الثالاثء  ❖

   87.17البت يف التعديالت والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية: مرشوع قانون رمق 

 املذكورة أأعاله. 89.17و 88.17و

 .العدل والتشريع وحقوق اإلنسان  ةلجن ▪
 
 .مبقر جملس النواب بعد الزوال الثةالثعىل الساعة  2018يوليوز  11الأربعاء  ❖

   دور الربملانيني يف تطبيق القانون ادلويل  " موضوع حولنظريهتا مبجلس النواب  معمشرتكة ندوة

 ". االإنساين

 

 المجموعة الموضوعاتية المكلفة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية. ▪
 
 الندوات.الساعة العارشة صباحا بقاعة  عىل 2018يوليوز  10الثالاثء   ❖

 .تقدمي ومناقشة عرض الس يد وزير الصحة حول الاسرتاتيجيات اجلديدة يف القطاع 
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 .رئيس برلمان دول األنديز  رئيس المجلس يجري مباحثات مع ▪

 
 

أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن 

شامش، مباحثات مع رئيس برملان دول الأنديز الس يد 

FERNANDO MEZA يوليوز  5، وذكل اليوم امخليس

 مبقر اجمللس. 2018

يف بداية هذا اللقاء، ذكر الس يد رئيس اجمللس     

بأأمهية الزايرة التارخيية اليت قام هبا صاحب اجلالةل املكل محمد 

، 2004السادس نصـره هللا، لبعض دول أأمرياك الالتينية س نة 

القات التعاون وابلأمهية الاسرتاتيجية اليت يولهيا جاللته لع

ـ جنوب، مربزا الآفاق الواعدة اليت فتحهتا هذه الزايرة  جنوب ـ

 مجموعة الأنديز وبدلان أأمرياك الالتينية معوما. مع دوليف مسار تعزيز وتوطيد العالقات 

كام عرب الس يد رئيس اجمللس عن اعزتازه الكبري بأأمهية هذه الزايرة، ملا متثهل من دالالت قوية عىل    

وابط والقمي الانسانية واالإرادة القوية والطموح املشرتك، داعيا اإىل استامثر هذه الزايرة يف تدشني صفحة جديدة الر 

كفيةل برتمجة مس توى هذه العالقات بني املغرب وادلول املشلكة لربملان الأنديز اىل برامج معل ومبادرات ملموسة 

 وب املنطقتني.جتيب عن التحدايت والقضااي املشرتكة وانتظارات شع

قلميية       وأأكد الس يد رئيس اجمللس عىل أأمهية ادلور اذلي يلعبه برملــــان دول الأنديز مكنظمة برملانية اإ

حداث منتدى برملاين أأفريقي أأمريكو التيــــــين،  وازنة يف أأمرياك الالتينية، كام دعــــاه اإىل الاخنراط يف مبادرة اإ

طار للعمل املش رتك وأ لية للرتافع لصاحل شعوب القارتني الافريقية والأمريكو التينية يف خمتلف كفضاء للحوار واإ

 احملافل الربملانية ادلولية.

جملس املستشارين، خالل هذا اللقاء، عرضا مفصال حول خمتلف اجلوانب التارخيية  وقدم رئيس   

اع املفتعل من خماطر عىل الأمن والسمل والس ياس ية املتعلقة بقضية الوحدة الرتابية، وما يفرضه طول أأمد هذا الن 

قلمييا وهجواي.  والاس تقرار اإ

شادته ابملواقف اليت عرب عهنا الوفد الربملاين الأنديين خبصوص قضية   كام جدد الس يد حكمي بن شامش اإ

ثر الزايرةالصحراء املغربية عىل  قالمي ا اإ  جلنوبية للمملكة.اليت قام هبا رئيس الربملان الانديين والوفد املرافق هل للأ

 

 أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية...
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من هجته، جدد رئيس برملان دول الأنديز تمثينه وامتنانه ابدلعوة    

اليت وهجها هل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش لزايرة اململكة 

املغربية، مشريا أأن هذه الزايرة تروم تعزيز ومتتني جسور عالقات التعاون 

  صديق، وهل ماكنة خاصة دلى برملاانت دول الأنديز.والشـراكة، معتربا أأن املغرب بدل

وأأكد رئيس برملان دول الأنديز أأن زايرته اإىل مدينة العيون مكنته من الوقوف عىل مجموعة من احلقائق،     

ذ مثن يف هذا االإطار اجلهود    اإ

اللقاء اذلي مجعه مبمثيل تمنية أأقالميه اجلنوبية، مش يدا يف هذا الصدد بأأمهية  من أأجلاليت يقوم هبا املغرب 

 .2018يوليوز  4العيون يوم الأربعاء  الصحراوية مبدينةالساكنة وش يوخ القبائل 

ويف هذا الس ياق، أأفاد أأن برملان دول الأنديز صادق ابالإجامع عىل تمثني اجلهود اجلادة اليت يبدلها املغرب  

جمددا دمع الربملان الأنديين ملبادرة احلمك اذلايت اليت  املفتعل حول الصحراء املغربية، سلمي للناعمن أأجل اإجياد حل 

تقدم هبا املغرب كحل هنايئ لهذا الناع حتت الس يادة املغربية، معتربا أأن برملان دول الأنديز س يظل جبانب املغرب 

 يدمعه يف لك قضاايه الوطنية.

كام رحب ضيف جملس املستشارين مببادرة تشكيل منتدى برملاين أأفريقي أأمريكو اليتيين، معربا يف      

 هذا الصدد عن اس تعداده الإجناح هذه املبادرة ملا حتمهل من فائدة لشعوب القارتني.

رئيس جملس املستشارين  رمسية للس يدبتوجيه دعوة  لكمته ،FERNANDO MEZAوخمت الس يد  

، مقرتحا يف 2018لتأأسيسه خالل شهر أأكتوبر  39اذلي سينظمه الربملان الأنديين مبناس بة اذلكرى  حلفلحلضور ا

ذات الوقت عقد دورة لربملان دول الأنديز ابململكة املغربية، مكبادرة منه لتبادل التجارب واخلربات وتوطيد وتعميق 

 عالقات الصداقة والتعاون املمتزية بني اجلانبني.

. 1996ر ابلتذكري أأن الربملان املغريب حيظى بعضوية مالحظ دلى الربملان الأنديين منذ س نة هذا وجدي

ومبقتىض االتفاقية اليت وقعها الطرفان مبقر جملس املستشارين عىل هامش هذا اللقاء، مت متتيع الربملان املغريب بصفة 

فريقي ومغاريب وعريب يتبوأأ هذه  املاكنة يف برملان يضم دول: الش ييل وكولومبيا رشيك متقدم ليكون بذكل أأول بدل اإ

قلميي الهام. ضافة اىل الارجنتني اليت بصدد الانضامم الهنايئ لهذا التكتل الربملاين االإ  والبريو واالإكوادور وبوليفيا، اإ

حرض هذه املباحثات لك من الس يد عبد القادر سالمة اخلليفة الرابع لرئيس جملس املستشارين، 

خلريف أأمني اجمللس وممثهل ادلامئ دلى برملاين أأمرياك الالتينية والاكراييب وأأمرياك الوسطى، والأمني والس يد أأمحد ا

والسيناتور عن جملس CHILIQUINGA MAZON EDUARDOالعام لربملان دول الأنديز الس يد 

 .FRANCISCO CHAHUANالش يوخ الش ييل الس يد 

 مجلس المستشارين 
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 اجللسة يف يشارك املستشارين جملس رئيس ▪

 املقاوالت اإحداث " موضوع حول املغرب ملقاوالت العام الاحتاد فريق لندوة الافتتاحية

لكرتونية بطريقة  ومواكبهتا". اإ

  

رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن  شارك

 اذلي نظمهادلرايس  لليوم يف أأشغال اجللسة الافتتاحية شامش

يوليوز  03الثالاثء يوم املغرب فريق الاحتاد العام ملقاوالت 

لكرتونية  2018 حداث املقاوالت بطريقة اإ حول موضوع " اإ

 ."ومواكبهتا

أأن هذا  واعترب الس يد الرئيس يف مس هتل لكمته

اليوم ادلرايس قد جاء يف وقت مناسب بعد مراجعة مجموعة 

من من املقتضيات الترشيعية املؤطرة الإحداث املقاوالت 

ع القوانني يف جملس النواب خالل املصادقة عىل عدد من مشاري

 واملعروضة حاليا عىل اللجنة اخملتصة مبجلس املستشارين.

هتدف اإىل املواكبة القانونية ملناخ الاستامثر ابملغرب، وتبس يط االإجراءات واملساطر  مشاريع قوانني ويه

وتعزيز اإماكانت املغرب يف  القانونية الإحداث املقاوالت، ومواكبهتا والرفع من تنافسيهتا، والتحفزي عىل اإحداهثا،

 جلب الاستامثر، ووضع االإطار القانوين املالمئ واملنسجم مع مدونة التجارة.

يشلك موضوع هذا اليوم ادلرايس فرصة هممة للتداول والنقاش مع اكفة  ، يضيف الس يد الرئيس،ذلكل

النقائص والثغرات اليت ميكن  للوقوف عىل خمتلف جوانب هذا املوضوع وحماوةل تدارك بعض الأطراف املعنية به

حاطهتا بلك ضامانت النجاعة  .أأن تشوبه من أأجل جتويد هذه النصوص واإ

لكرتونية الإنشاء املقاوالت عرب اخلط مس تجدا وقمية اإضافية، واعترب الس يد الرئيس أأن  نشاء منصة اإ اإ

صة من هجة دورا كش باك من أأجل حتسني العملية الطويةل واملعقدة الإنشاء املقاوالت، حبيث س تلعب هذه املن

حداث املقاوةل عرب اخلط ومن هجة أأخرى دورا رايداي دلى الأطراف املتدخةل يف  يداع ملفات اإ وحيد من أأجل اإ

  العملية.
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املتعلق  88.17مرشوع القانون رمق بعض تفاصيل وبعد أأن أأورد 

لكرتونية ومواكبهتا حداث املقاوالت بطريقة اإ املواكبة القانونية ملناخ الاستامثر، تس تلزم  س أأن"، شدد الس يد الرئي "ابإ

وتقتيض توفري ترسانة قانونية مناس بة وحمفزة عىل اإحداث املقاوالت، وتعمل عىل تبس يط االإجراءات واملساطر 

القانونية الإحداهثا اإىل أأقىص حد، وتواكهبا وترفع من تنافسيهتا، بشلك جيعل من املغرب والاقتصاد الوطين عامل 

ستامثرات، ذلكل ال بد من وضع اإطار قانوين مالمئ ومنسجم مع مشاريع القانونني املتعلقة مبدونة التجارة جذب لال

 وابحتياجات املقاوةل.

 ، اذلي حرض أأشغال الندوة،العام ملقاوالت املغرب الاحتاد رئيس منالس يد الرئيس  أألمتس اخلتامويف 

اليت قدهما يف لقاءاته سواء مع احلكومة أأو الربملان أأو رجال  فتح نقاش معويم تعددي بشأأن الأفاكر وبرامج العمل

يف ذكل من أأفق واعد للخروج  اعتبارا ملاالأعامل، حول حتسني مناخ الاستامثر والرفع من تنافس ية املقاوةل املغربية، 

جراءات معلية تسامه يف دمع وتنش يط الاستامثر، وخلق الرثوة وفرص الشغل وتأأهيل النس يج الاقت  .صاديابإ
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 ابلأمني مرفوقا الأنديز دول مجموعة برملان رئيس زايرة ▪

 .املغربية اململكة اإىل اجملموعة لربملان العام
 

 

 

 

 

رئيس برملان مجموعة دول الأنديز  قامبدعوة من رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شــامش،  

ابلأمني العام لربملان اجملموعة، بزايرة معل رمسية اإىل اململكة املغربية مرفوقا     FERNANDO MEZA الس يد

 .2018يوليوز  7اإىل  2من 

طار العالقات اجليدة اليت تربط الربملان املغريب      مجموعة دول  بربملان مبجلس يهوتأأيت هذه الزايرة يف اإ

املؤسس تني، واليت تعززت أأكرث يف الس نوات الأخرية الأنديـز، وجتس يدا لدلينامية املمتزية اليت تعرفها العالقات بني 

 .بفضل تعدد زايرات مسؤويل برملان مجموعة دول الأنديــز اإىل اململكة املغربية

رئيس برملان مجموعة دول الأنديـــز مباحثات مع مسؤولني يف احلكومة والربملان  وابملناس بة أأجرى    

   .واجمللس املليك الاستشاري للشؤون الصحراوية

الربملان املغريب مبجلس يه وبرملان مجموعة دول الأنديــز، مذكرة تفامه كخطوة  متزيت هذه الزايرة بتوقيعكام 

 .جديدة يف مسار تعزيز التعاون املؤسسايت املمتزي القامئ بني اجلانبني

لمملكة وش يوخ القبائل ا لقاءات مع منتخيب الأقالمي اجلنوبية لهتالوفد بزايرة اىل مدينة العيون ختلل كام قام

 .وكذا زايرات اس تطالعية للوقوف عىل املشاريع التمنوية والاوراش الكربى ابملنطقة

 .وجتدر االإشارة اىل أأن برملان الأنديــز يضم برملاانت دول: الش ييل وكولومبيا والبريو واالإكوادور وبوليفيا  
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 عرشة لثامنةا اخلريفية ادلورة حتتضن مراكش مدينة  ▪

 .أأورواب يف والتعاون الأمن ملنظمة الربملانية للجمعية

 

، ادلورة 2019حتتضن مدينة مراكش يف أأكتوبر  

اخلريفية الثامنة عرشة للجمعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون 

 .يف أأورواب

جاء ذكل خالل أأشغال اجامتع اللجنة ادلامئة التابعة 

الأمن والتعاون يف أأورواب اليت تعقد  للجمعية الربملانية ملنظمة

ابلعامصة الاملانية برلني يف الفرتة ما بني  27الــدورهتا الس نوية 

، واليت تشارك فهيا شعبة جملس 2018يوليوز  11و 7

املستشارين يف امجلعية، ممثةل يف املستشارين محمد البكوروي 

 وعبد الكرمي اهلمس.

  

، اذلي أأدرج كنقطة اتسعة يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة للجمعية وحظي احتضان املغرب لهذه الفعالية

جامع برملانيا، أأعضاء امجلعية الربملانية، وفق ما ذكر جملس املستشارين يف بيان هل توصلت به واكةل  262 الربملانية ابإ

 املغرب العريب لالنباء.

  

ذ سيمت 1975فاقية هلسينيك س نة وأأضاف البيان أأن هذا احلدث يعترب الأول من نوعه منذ توقيع ات ، اإ

 عقد دورة دامئة للجمعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف أأورواب خارج منطقة منظمة الأمن والتعاون يف أأورواب.

  

وتعد هذه النتيجة، حسب البيان، مثرة جمهودات بذلها أأعضاء شعبة جملس املستشارين خالل حتراكهتا 

 الثالثة س نوات املاضية بدمع مس متر من رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن وأأنشطهتا ادليبلوماس ية يف

 الربملانية ابجمللس. لك الأهداف اليت رمسهتا الشعبة الإجناحشامش 

ويف لكمة هبذه املناس بة، أأعرب املستشار الس يد محمد البكوري عن شكره لرئاسة امجلعية الربملانية 

اء امجلعية اذلين دمعوا لك املبادرات اليت قام هبا وفد اجمللس يف خمتلف احملطات وأأمانهتا العامة وكذا ادلول أأعض

واللقاءات ادلولية، وأأيضا عىل الثقة اليت وضعهتا امجلعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف أأورواب يف اململكة 

 املغربية لتنظمي تظاهرة دولية هبذا احلجم.
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نه لطاملا مت النظر اىل حوض املتوسط مكصدر وقال الس يد البكور ي اإ

لالزمات من قبل دول الشامل، غري أأنه أأكد أأن نفس املنطقة ميكن أأن تكون 

ماكانت وموارد  عامال حلل خمتلف هذه الازمات ابعتبارها منطقة واعدة تزخر ابإ

 برشية هائةل وميكن أأن تسامه يف رخاء بدلان الشامل.

  

شكره للرئاسة الايطالية اليت جعلت من تعزيز الرشاكة املتوسطية مع امجلعية ويف هذا الصدد، أأعرب عن 

 .ابلأولويةالربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف أأورواب، هدفا حيظى 

  

وأأبرز أأن "احتضان املغرب لدلورة اخلريفية للجمعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف أأورواب س يعطي 

  س متهد الطريق لتعزيز رشأاكت موضوعاتيه ذات اهامتم مشرتك بني بدلاننا". دفعة لهذه الرشاكة حيث

  

 احلدث،هذا  الإجناحوأأضاف أأن الربملان واحلكومة املغربيني س يقومان ببذل اجلهود وتعبئة املوارد الرضورية 

 اكهئا املتوسطيني.معراب عن اعتقاده بأأن هذه الفعالية ستشلك عالمة فارقة يف بناء رشاكة قوية بني املنظمة ورش

  

آس يا الوسطى  وانقشت هذه ادلورة اليت متزيت حبضور املئات من الربملانيني من أأمرياك الشاملية وأأورواب وأ

فريقيا، مواضيع هتم الشؤون املالية للمنظمة، وتقريري رئيس وأأمني عام امجلعية حول  والرشق الأوسط وشامل اإ

الس نة املاضية عىل رأأسها بعثات مراقبة الانتخاابت اليت يرشف علهيا  الأنشطة اليت ابرشهتا جلان امجلعية خالل

فضال عن الأوضاع الس ياس ية والأمنية يف منطقة منظمة الأمن  الانسان،مكتب املؤسسات ادلميقراطية وحقوق 

 والتعاون يف أأورواب.

  

عد هناية أأشغال اجامتع اللجنة، وقد عرب عدد من ممثيل الربملاانت أأعضاء امجلعية الربملانية، للوفد املغريب ب

عىل رأأسهم وفود من دول السويد وادلمنارك وفرنسا وهوالندا واللوكسمبورغ ورومانيا، عن تطلعهم للمشاركة يف 

 أأشغال ادلورة اخلريفية للجمعية الربملانية.
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 أأشغال يف يشارك املغريب الربملان ▪

 للجمعية والأربعني الرابعة ادلورة

 حتتضهنا اليت للفرانكوفونية الربملانية

  .للكيبيك الوطنية امجلعية

 

 

 

 

يشارك وفد من الربملان املغريب يف أأشغال ادلورة 

 05فونية اليت حتتضهنا امجلعية الوطنية للكيبيك خالل الفرتة املمتدة من الرابعة والأربعني للجمعية الربملانية للفرانكو 

مبدينة كبيك الكندية حول موضوع: "املامرسات اجليدة للربملاانت يف العرص  2018يوليوز  10 اإىل يومه الثالاثء

 الرمقي".

 ويضم الوفد الربملاين املغريب يف عضويته:

 ب،لرئيس جملس النوا النائب الس يد محمد والزين، ممثال  •

 التمنية؛النائب الس يد موح رجدايل، من فريق العداةل و  •

 النائب الس يد محمد التوميي بن جلون، من فريق الأصاةل واملعارصة؛ •

 التعادلية؛النائب الس يد محمد احلافظ، من الفريق الاس تقاليل للوحدة و  •

 النائب الس يد كرمي الشاوي، من فريق التجمع ادلس توري؛ •

 املستشارة الس يدة أأمال العمري، رئيسة فريق الاحتاد املغريب للشغل. •

ومن املقرر أأن يشارك الوفد الربملاين املغريب يف اجامتعات مكتب امجلعية الربملانية للفرانكفونية وجلاهنا 

قافية، جلنة ادلامئة ويه لك من اللجنة الس ياس ية، جلنة التعاون والتمنية، جلنة التعلمي واالتصال والشؤون الث

كذا يف اجامتع ش بكة النساء الربملانيات. وخالل هذه الاجامتعات سيمت مناقشة عدد من الشؤون الربملانية، و 

 توصيات خالل اجللسة العامة لهذه ادلورة.املواضيع س ترتمج اإىل قرارات و 

الوفود املشاركة من وعىل هامش هذه ادلورة س يعقد الوفد الربملاين املغريب لقاءات ثنائية مع عدد من  

 كذا توحيد املواقف حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك.الصداقة و أأجل متتني عالقات التعاون و 

شعبة برملانية موزعة  83وجتدر االإشارة أأن الربملان املغريب انضم اإىل هذه امجلعية اليت تضم يف عضويهتا  

 .2006الرابط س نة  مبدينة 32، ونظم دورهتا 1979عىل القارات امخلس س نة 
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 كيف الس ياسة: يف "النساء موضوع: حول هجوي ؤمترم ▪

 املساواة؟" قيقحت  حنو التقدم ميكن

 

 

نظم الربملان املغريب برشاكة مع امجلعية الربملانية 

جمللس أأورواب املؤمتر اجلهوي حول موضوع: "النساء يف 

الس ياسة: كيف ميكن التقدم حنو حتقيق املساواة؟"، وذكل 

 مبقر الربملان. 2018يوليوز  05يوم 

طار تقوية التعاون بني الربملان  ويندرج هذا اللقاء يف اإ

املغريب وامجلعية الربملانية جمللس أأورواب من خالل وضع 

"الرشيك من أأجل ادلميقراطية". كام يأأيت مواكبة دلينامية 

العالقات بني اململكة املغربية وجملس أأورواب واليت تتجسد يف 

انضامم املغرب للعديد من االتفاقيات واملعاهدات اجلزئية 

 ت ذات الاهامتم املشرتك.واملوسعة هتم خمتلف اجملاالت والقطاعا

"رهاانت املساواة والمتثيلية الس ياس ية للنساء"  ـــوشلك هذا امللتقى، اذلي تناول أأربع حماور هامة تتعلق ب

و"أ ليات تعزيز المتثيلية النسائية" و"دور الأحزاب الس ياس ية" و"صوت املرأأة يف الانتخاابت"، فرصة من أأجل 

براز االإجنازات اليت حققهتا بال دان، حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا وأأيده، يف جمال اإ

جنازاهتا يف خمتلف اجملاالت،  متكني املرأأة وحصيةل اجلهود اليت بذلهتا اململكة املغربية بسعهيا ملواصةل ترصيد اإ

قرار واذلي ينص  2011دس تور  واالإصالحات الترشيعية واملؤسساتية والاقتصادية والاجامتعية، اليت توجت ابإ

 عىل متتع الرجل واملرأأة، عىل قدم املساواة، بلك احلقوق واحلرايت.
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االتحاد العام لمق اوالت المغرب ينظم  فريق   ▪
حداث المق اوالت بطريقة إلكترونية  إ "موضوع    يوما دراسيا حول

 ".ومواكبتها
 

طار أأنشطته الرامية اإىل الانفتاح عىل  يف اإ

واخلواص، وهبدف  العمومينيفة الفاعلني واملتدخلني اك

تبادل الأفاكر وتعميق النقاش حول مرشوع القانون 

حداث املقاوالت بطريقة  88.17رمق  املتعلق ابإ

لكرتونية ومواكبهتا،  نظم فريق الاحتاد العام ملقاوالت اإ

يوليوز  03 الثالاثء املغرب مبجلس املستشارين يوم

حداث املقاوالت اإ "موضوع  لقاء دراس يا حول 2018

لكرتونية ومواكبهتابطريقة  وذكل حبضور القطاعات ، "اإ

والفاعلني  احلكومية املعنية ومجموعة من اخلرباء

 الاقتصاديني.

 الس يد داخالت للك منمب وقد متزي هذا اللقاء

محمد الس يد شامش رئيس جملس املستشارين، و  حكمي بن

ن مزوار رئيس صالح ادليالس يد أأوجار وزير العدل، و 

 .الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

للس يد هذا اليوم ادلرايس عرضا  عرفكام 

فيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستامثر ح 

عادل املاليك املدير  الس يدجانب والاقتصاد الرمقي، اإىل 

الس يد و العام للمكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، 

االحتاد العام ملقاوالت خادل ادلهايم رئيس فدرالية التجارة واخلدمات بـــالس يد الاشرتايك، و  رئيس الفريق علمي محمد

 املغرب.
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 اإلشراف

 

 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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