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 21/2018اجتماع رقم   ▪
 2018  يوليوز  09  االثنين  ليوم

 

عبد  رئيس اجمللس الس يد برئاسةا اجامتع 2018 يوليوز 09عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 

 وحضور الأعضاء السادة:، احلكمي بن شامش

 

 ليفة الأول للرئيس،ال  :  عبد الصمد قيوح ▪

 الليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 الليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 الليفة الرابع للرئيس؛ :  عبد القادر سالمة ▪

 الليفة الامس للرئيس؛ :   انئةل مية التازي ▪

 حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 لس؛:         حماسب اجمل   رش يد املنياري ▪

 أأمني اجمللس. :   أأمحد تويزي ▪

 

 :السادةالاجامتع  حضور هذافامي اعتذر عن 

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أأمني اجمللس؛ :    أأمحد الريف ▪

 أأمني اجمللس. :   محمد عدال ▪

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
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  الاجامتعالقرارات الصادرة عن 

 شؤون تنظميية: ❖

  ندوة الرؤساء يوم  دا ىل عقابدلعوة  01/21/2018 رمققرار

رتتيب اجللسات العامة للمجلس املربجمة ا ىل غاية اختتام دورة لعىل الساعة الواحدة زوالا  2018يوليوز  10 الثالاثء

 أأبريل.

 الترشيع: ❖

 مبارشة بعد حصة  2018 يوليوز 10 جلسة معومية يوم الثالاثء بربجمة 02/21/2018رمق  قرار

بتصفية مزيانية الس نة املالية  املتعلق 53.17 لتصويت عىل مرشوع القانون رمقوا الأس ئةل الشفهية ختصص لدلراسة

 واليت سريأأسها الليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس والس يد أأمحد تويزي كأمني للجلسة.  2015

  حاةل 03/21/2018 رمققرار ابلقانون الأسايس لبنك املغرب،  املتعلق 40.17 مرشوع قانون رمق اب 

 توصل به اجمللس من جملس النواب، عىل جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية قصد ادلراسة. واذلي

  حاةل 04/21/2018 رمققرار مقرتح القانون املودع من طرف فريق العداةل والتمنية واذلي يغري  اب 

 اال نسان. ابحلاةل املدنية عىل جلنة العدل والترشيع وحقوق املتعلق 37.99 ويمتم القانون رمق

 

 اللجان ادلامئة واملؤقتة: ❖

  أأحداث مدينة  ا ىل عقد اجامتع اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حولابدلعوة  05/21/2018 رمققرار

 10 املصاحب لها يوم الثالاثءوالربانمج الاقتصادي  1998 فرباير 17 املوقعة بتارخيجرادة ومآ ل االتفاقية الاجامتعية 

 عة الثانية عرشة زوالا النتخاب رئيسها ومكتهبا.عىل السا 2018 يوليوز

  املكتب الوطين املغريب  حول تقرير اللجنة النيابية لتقيص احلقائقبتقدمي  06/21/2018 رمققرار

أأمام اجللسة العامة يوم  النفاايت دالس ترياترخيص احلكومة  حول وتقرير اللجنة النيابية لتقيص احلقائقللس ياحة 

 2018يوليوز  14مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشفهية عىل أأن تمت مناقش هتام يوم الأربعاء  2018ز يوليو  17الثالاثء 

 ابتداء من الساعة العارشة صباحا.

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

 عىل جدول أأعامل اجللسة الشهرية اليت س يعقدها اجمللس يوم ابملوافقة  07/21/2018رمق  قرار

 سها الس يد رئيس اجمللس، والس يد أأمحد تويزي كأمني للجلسة.واليت سريأأ  2018 يوليوز 10 الثالاثء

  رجاء  08/21/2018 رمققرار البت يف موضوع النظام اجلديد للأس ئةل الشفهية ا ىل غاية بداية اب 

  ادلورة املقبةل.
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  اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية: ❖

  يوليوز 23 يوم االثننيبتحديد  09/21/2018 رمققرار 

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال مكوعد لعقد اجللسة الس نوية ملناقشة  2018

 املرفق العمويم. وتقيمي الس ياسات العمومية حول

 

 العالقات الارجية: ❖

 عىل ملمتس رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ  ابملوافقة 10/21/2018رمق  قرار

اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والثقايف جبمهورية النيجر يوم  ابس تقبال الس يد رئيس جملس املستشارين لوفد عن

 .2018يوليوز  17الثالاثء 

  عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين للمشاركة يف ابملوافقة  11/21/2018 رمققرار

 يوليوز 13 السالفادور يوماجامتعات اللجان التابعة ملنتدى رؤساء برملاانت أأمرياك الوسطى والاكراييب اليت س تحتضهنا 

2018. 

  أأمرياك الوسطى  عىل اس تقبال رئيس جلنة العالقات الارجية بربملانابملوافقة  12/21/2018قرار رمق

 .2018 يوليوز 10 جملس املستشارين يوم الثالاثء من طرف الس يد رئيس

  ارئة لالحتاد الربملاين عىل مشاركة جملس املستشارين يف ادلورة الطابملوافقة  13/21/2018 رمققرار

 غزة. مبدينةلبحث تطورات الأوضاع  يوليوز 21 يومابلقاهرة العريب اليت س تعقد 

 

 خمتلفات: ❖

  حضور املنتدى ادلويل حول "اجلبل واحلق يف التمنية" اذلي  عىلابملوافقة  22/21/2018 رمق قرار

 .2018 ليوزيو  21و 20ينظمه االئتالف املدين من أأجل اجلبل مبدينة فاس يويم 

  الأس بوع الأخري من شهر ش تنرب لعقدة امللتقى الربملاين الثالث  بتحديد 23/21/2018قرار رمق

 للجهات.

 

 التواصل: ❖

  خلية اال عالم بتجميع املادة اال عالمية املرتبطة ابلندوة املنظمة من بتلكيف  24/21/2018 رمققرار

 قالمي اجلنوبية.طرف اجمللس مبدينة ادلاخةل حول التمنية املندجمة للأ 
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 لالطالعقضااي 

 

 

 

 03ء يوم الثالاثة املنعقد العامة ةلسحصيةل حضور الس يدات والسادة املستشارين خالل اجل  ▪

 :2018يوليوز 

تغيب)ة( بدون م  24وعتذر)ة(، م  29وارض)ة(، ح 66 :لشفهيةالسة الأس ئةل ج  

 اعتذار.

 

 عىل اجمللس.دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل  وضعية ▪

 ا خبار بتوصل جملس النواب ب: ▪

لغاء  قرتحم   ؛ظام معاشات أأعضاء الربملاننقانون ال 

 .لواكةل الوطنية للقصور والقصباتاقانون حتدث مبوجبه  قرتحم 
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تقريري لجنتي تقصي  جلسة عمومية تخصص لتقديم   ▪
 رخيص الحكومة باستيراد النف ايات.الحق ائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة وت

 

 من ادلس تور نيمعال بآأحاكم الفصل السابع والس ت

املتعلق بطريقة تس يري اللجان  085.13والقانون التنظميي رمق 

الثالاثء  هيوم جملس املستشارين النيابية لتقيص احلقائق يعقد

مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشفهية، جلسة  2018يوليوز  17

لتقدمي تقرير اللجنة النيابية لتقيص احلقائق عامة ختصص 

"املكتب الوطين املغريب للس ياحة" وتقرير اللجنة النيابية  حول

 لتقيص احلقائق حول "ترخيص احلكومة ابس ترياد النفاايت".

وستمت مناقشة مضمون تقريري اللجنتني املذكورتني 

 2018يوليوز  18الأربعاء  غد يف اجللسة العامة املربجمة يوم

 عىل الساعة العارشة صباحا.

 جاهزة.  نصوص ق انونيةللدراسة والتصويت على  جلسة عامة تشريعية  

بعد جلسة الأس ئةل  2018يوليوز  17الثالاثء  هيعقد جملس املستشارين جلسة عامة ترشيعية يوم

 الشفهية، ختصص لدلراسة والتصويت عىل مشاريع ومقرتحات القوانني التالية:

 26يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن الدمات اجلوية، املوقع ابلرابط يف  07.18 مرشوع قانون رمق .1

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر؛ 2017ديسمرب 

يوافق مبوجبه عىل تعديل بروتوكول مونرتايل بشآأن املواد املستنفدة  08.18مرشوع قانون رمق  .2

 ؛2016أأكتوبر  15يف  -واندا ر  -لطبقة الأوزون، املعمتد بكيغايل 

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

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

نتاج السيامنيئ والسمعي البرصي يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول ا 10.18مرشوع قانون رمق  .4 ال 

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

 جدول أعمال المجلس...
 

 مجلس المستشارين
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يقيض ابملصادقة عىل املرسوم  27.18مرشوع قانون رمق    .5

ة يف شآأن التبادل ( بسن أأحاكم انتقالي2018فرباير  23) 1439جامدى الآخرة  6الصادر يف  2.18.117بقانون رمق 

 الآيل للمعلومات لأغراض جبائية؛

مبثابة النظام  18.09من القانون رمق  22واملادة  10مقرتح قانون يقيض بنسخ البند الثالث من املادة  .6

 الأسايس لغرف الصناعة التقليدية؛

رف التجارة املتعلق ابلنظام الأسايس لغ 38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة   .7

 والصناعة والدمات؛

مبثابة النظام الأسايس لغرف الصيد  4.97من القانون رمق  6مقرتح قانون يقيض بنسخ املادة   .8

 البحري؛

من القانون رمق  33و 27ونسخ املادتني  10مقرتح قانون يقيض بتغيري الفقرة الامسة من املادة  .9

 مبثابة النظام الأسايس للغرف الفالحية. 27.08
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  لجنة الخارجية والحدود والدف اع الوطني والمناطق المغربية ▪
 ."المحتلة

 

صادقت خالهل  2018يوليوز  10الثالاثء عقدت اللجنة اجامتعا يوم 

 عىل مشاريع القوانني التالية:

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

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

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

 ؛املغربية وامجلهورية الربتغاليةبني اململكة  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  26واال دارية، املوقعة ابلرابط يف 

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

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

 26يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن الدمات اجلوية، املوقع ابلرابط يف  07.18مرشوع قانون رمق     .5

 .النيجربني حكومة اململكة املغربيـة وحكومة مجهورية  2017ديسمرب 

 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ▪
 

مرشوع قانون  واصلت خالهل دراسة 2018يوليوز  13يوم  اجامتعا 13اللجنة اجامتعا يوم امجلعة عقدت 

 ، اذلي س بق تقدميه يف الاجامتع املنعقد يوم الثالاثء املايض.يتعلق بتنظمي همنة وكيل الأسفار 11.16رمق 

هذا املرشوع مت االتفاق عىل حتديد يوم أأمس اال ثنني كآخر أأجل لتقدمي الفرق  وبعد الانهتاء من دراسة

واجملموعات الربملانية لتعديالهتا، عىل أأن يمت البت فيه والتصويت عىل املرشوع برمته يوم غد الأربعاء يف الاجامتع 

 الساعة احلادية عرشة صباحا. انعقاده عىلاملقرر 

خصص ملواصةل دراسة مشاريع  2018يوليوز  11 عا يوم الأربعاءاللجنة اجامت من هجة أأخرى عقدت

 القوانني التالية:

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

 ؛الصناعية والتجارية

لكرتونية ومواكبهتا 88.17مرشوع قانون رمق  ▪ حداث املقاوالت بطريقة ا   ؛يتعلق اب 

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

الثالاثء  يومهومن املقرر أأن يمت البت يف التعديالت املقدمة بشآأن هذه املشاريع والتصويت علهيا برمهتا 

  مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشفهية.

 

 أشغال اللجان الدائمة...
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 .العدل والتشريع وحقوق اإلنسان  ةلجن ▪
 

وة حول:"دور الربملانيني يف تطبيق القانون ادلويل اال نساين" لفائدة الس يدات والسادة النواب الربملانيني أأعضاء ند

 .جلنيت العدل والترشيع وحقوق اال نسان بالك اجمللسني

 

 دور " حول مس تديرة مائدة يف مشاركون أأشاد

 اءالأربع يوم "، اال نساين ادلويل القانون تطبيق يف الربملانيني

 يف للمغرب االتفاقية املامرسة بتطور ،2018 يوليوز 10

 الترشيعات تنامغ وكذا اال نساين، ادلويل القانون جمال

 بصفة اال نسان حبقوق املتصةل ادلولية االتفاقيات مع الوطنية

 .عامة

 املنظمة املس تديرة، املائدة يف املتدخلون وأأبرز

ن  ادلويل للقانون الوطنية اللجنة طرف من  بتعاون سايناال 

دماج يف املمتثل اململكة تفاعل الأمحر، للصليب ادلولية اللجنة مع  الوطنية القوانني يف ادلولية املعاهدات مبادئ ا 

 اضطالع رضورة عىل مشددين الصوص، وجه عىل اال نساين ادلويل والقانون معوما، اال نسان حبقوق املعنية وخاصة

 .الصةل ذات النصوص وجتويد واحلرايت، احلقوق عن ادلفاع يف املمتثةل بآأدوراها الترشيعية املؤسسة

 قروري، بثينة النواب، مبجلس اال نسان وحقوق والترشيع العدل جلنة رئيسة انئبة قالت املناس بة، وهبذه

ن  نيتضم واذلي اجمللس، أأنظار عىل املعروض اجلنايئ القانون ملرشوع التفصيلية املناقشة مع تزامنا يآأيت اللقاء هذا ا 

 .البديةل اكلعقوابت تعزيزها، ومرايم اال نسان، حبقوق تتصل كثرية جوانب

 ابلقانون تتعلق مقتضيات ”مرة لأول“ يتضمن اجلنايئ القانون مرشوع أأن ا ىل قروري الس يدة وأأشارت

 تفاقياتاال مع الوطنية القانونية املنظومة مالءمة رضورة أأمام ”يوجد املغريب املرشع أأن مربزة اال نساين، ادلويل

  .“الشآأن ذات ادلولية

ن مالطي، هشام العدل، بوزارة والعفو اجلنائية الشؤون مدير القايض قال جانبه، من  يف يآأيت اللقاء ا 

طار  حول النقاش تعميق قصد النواب، جملس أأنظار عىل حاليا املعروض اجلنايئ القانون مرشوع مناقشة مواكبة ا 

 العدل وزارة أأن مؤكدا اجلنايئ، القانون مرشوع مس تجدات أأمه من تعترب اليت اال نساين ادلويل القانون جرامئ

 .ادلس تور به جاء ما ترمجة عىل اجلنايئ، والقانون اجلنائية املسطرة قانون مبراجعة يتعلق فامي معلت،
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رساء يتعلق فامي معل ت الوزارة أأن مالطي الس يد وأأبرز  الس ياسة اب 

 2011 دس تور مع اجلنايئ والقانون اجلنائية املسطرة ونقان مالءمة عىل اجلنائية

 عىل املنفتحة الوزارة أأن ا ىل مشريا اال نساين، ادلويل القانون تضمهنا اليت الأفعال بعض جترمي عىل رصاحة نص اذلي

طار يف النواب يقدهما اليت والتعديالت املقرتحات لك  .صياغته جتويد بغية املرشوع عىل املصادقة مسطرة ا 

 حتسني اال نساين، ادلويل القانون مبيدان الربملانيني اهامتم توس يع عن فضال تروم املس تديرة املائدة أأن ذكري

 .املغربية للمملكة ادلولية التعهدات مع يامتىش مبا الوطين، الصعيد عىل تطبيقه رشوط

 ومع املصدر:

 

 

 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية. ▪
 

 راسة مقرتحات القوانني التالية:دل خصص 2018يوليوز  13جنة اجامتعا يوم امجلعة عقدت الل 

 27.08من القانون رمق  33و27ونسخ املادتني  10املادة مقرتح قانون يقيض بتغيري الفقرة الامسة من 

 مبثابة النظام الأسايس للغرف الفالحية.

 مبثابة النظام الأسايس لغرف الصيد البحري.4.97من القانون رمق  6مقرتح قانون يقيض بنسخ املادة  

املتعلق ابلنظام الأسايس لغرف التجارة  38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  

 والصناعة والدمات.

مبثابة النظام  18.09من القانون رمق  22واملادة  10مقرتح قانون يقيض بنسخ البند الثالث من املادة  

 لغرف الصناعة التقليدية. الأسايس

 وقد صادقت اللجنة يف ختام الاجامتع عىل هذه املقرتحات.

 

 المجموعة الموضوعاتية المكلفة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية. ▪
 
ناقشة عرض الس يد وزير الصحة مل خصص  2018يوليوز  16أأمس االثنني عقدت اجملموعة اجامتعا يوم  

 ، واذلي س يق تقدميه يف الاجامتع املنعقد يوم الثالاثء املايض.يف القطاعحول الاسرتاتيجيات اجلديدة 
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 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ▪
 

❖   

 البت يف التعديالت والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية: •
o  نشاء املكتب املغريب  13.99يغري ويمتم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق القايض اب 

 للملكية الصناعية والتجارية.

o  لكرتونية ومواكبهتا. 88.17مرشوع قانون رمق حداث املقاوالت بطريقة ا   يتعلق اب 
o  املتعلق مبدونة التجارة. 15.95بتغيري وتمتمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق 

 
 

 يتعلق بتنظمي همنة وكيل الأسفار. 11.16البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  •

 

 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. ▪
 

 

جامتعا مشرتاك مع جلنة املالية والتمنية الاقتصادية مبجلس النواب خيصص لالس امتع لعرض الس يد وزير ا •

الاقتصاد واملالية حول حصيةل تنفيذ الس تة أأشهر الأوىل من قانون املالية واال طار العام ملرشوع مزيانية 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تة...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤق
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اح أشغال يوم  رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة في افتت ▪
   .دعم المق اوالت الصغيرة جدا والمتوسطة  دراسي حول

 

شارك رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن 

فريق التجمع  نظمهيف أأشغال اليوم ادلرايس اذلي  شامش

ادلس توري مبجلس النواب وفريق التجمع الوطين للأحرار 

الاجامتعي مبجلس والفريق ادلس توري ادلميوقراطي 

حول  2018يوليوز  16املستشارين يوم أأمس اال ثنني 

موضوع: "دمع املقاوالت الصغرية جدا واملتوسطة رافعة 

 أأساس ية لدمة التمنية الاقتصادية".

وقد اس هتل الس يد الرئيس لكمته ابحلديث عن 

يف اليت حتتلها املقاوالت الصغرى واملتوسطة املقاوةل والامهية 

التحدي  واليت أأمجلها يف هذه الفئة من املقاوالت ، معرجا عىل التحدايت اليت تواهجهاقتصادي الوطينالنس يج الا

اال شاكل املرتبط و هشاشة املقاوالت الصغرى واملتوسطة و املرتبط ابلمتويل والولوج ا ىل الأسواق املالية والبنكية، 

 .ابلتكوين وتآأهيل املوارد البرشية وتطوير الكفاءات

أأن املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف املغرب ال تعاين اليوم من أأزمة نصوص ترشيعية  لس يد الرئيسواعترب ا

أأو نصوص قانونية لأنه متت املصادقة خالل الس نوات الأخرية عىل عدد من النصوص القانونية) تعديل مدونة 

املصادقة عليه)كقانون ا حداث التجارة، النص القانوين املتعلق ابلتكوين املس متر...( وبعضها الآخر يف طور 

منا حتتاج ا ىل مواكبة وحتفزي ودمع مؤسسايت من طرف ادلوةل وتنخرط  لكرتونية ومواكبهتا...(، وا  املقاوالت بطريقة ا 

فيه لك القطاعات احلكومية، بشلك فعيل وجدي، دون الركون فقط ا ىل تكرار نفس التشخيصات اليت ال خيتلف 

والاقتصاد حتوالت جدرية، كبرية، رسيعة،  ادة القوية يف زمن يعرف فيه عامل املقاوةل علهيا أأحد، بل حتتاج ا ىل اال ر 

ومعقدة يف ظل عوملة الاقتصاد وانتشار وسائل االتصال والتكنولوجيات اجلديدة اليت تفرض عىل املقاوالت 

 .املغربية مواكبة التحدايت املرتتبة عن هذه التحوالت الكربى

 

 

 

 

 أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية...
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ال من خالل تآأهيل ، يضيف، الس يد الرئيس،آأىتوذكل لن يت  هذه  ا 

ملواهجة التنافس ية القوية املفروضة من قبل السلع الأجنبية املتدفقة عىل السوق الوطنية والعاملية عىل حد  املقاوالت

سواء، وعرصنة طرق تدبريها وتس يريها، والاس تفادة من التكنولوجيات احلديثة سواء فامي يتعلق ابلتصنيع 

سويق، وحل مشآلك المتويل، والتكوين اجليد واملناسب للموارد البرشية والبحث عن كفاءات ذات خربات والت 

 .تقنية وتدبريية متكل مفاتيح النجاح والقدرة عىل الابتاكر وخلق ومتابعة لك الفرص اليت يتيحها حميط املقاوةل

قاوالت قادرة عىل رفع التحدايت من أأجل أأن تكون هذه الفئة من امل ، خيلص الس يد الرئيس،ولك ذكل 

والرهاانت املس تقبلية والاخنراط واملسامهة يف المنوذج التمنوي اجلديد، وتعلب دورها يف تقليص الفوارق الاجامتعية 

وذلكل جيب أأن جنعلها يف صلب المنوذج  الاقتصادي،واجملالية وحتقيق العداةل الاجامتعية وتعزيز مسامههتا يف المنو 

 ديد اذلي نبتغي بناءه.التمنوي اجل
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رئيس المجلس يفتتح أشغال اليوم الدراسي المنظم حول موضوع   ▪
 السياسة المغربية في ميدان الهجرة.

 

 يف شارك رئيس جملس املستشارين

املنظم ابجمللس يوم  افتتاح أأشغال اليوم ادلرايس

الس ياسة »موضوع  حول 2018يوليوز  12امخليس 

 ".ية يف ميدان الهجرة واللجوء: فرص وحتدايتاملغرب 

أأكد رئيس ويف معرض مداخلته ابملناس بة 

لس عىل أأمهية تبين مقاربة استباقية مندجمة اجمل

للهجرة وتشجيع التعاون واحلوار اال جيايب والبناء بني 

ابملقابل عىل رضورة الاهامتم بدلان املصدر والعبور والوهجة، والأخذ بعني الاعتبار الآاثر اال جيابية للهجرة، مشددا 

 .والرتكزي عىل اجلهود الرامية ا ىل تقليص الآاثر السلبية احملمتةل للهجرة

بدمع اجلهود اليت تبذلها بعض دول جنوب البحر الأبيض املتوسط من أأجل  وطالب الس يد بن شامش

ويل، ودمع ادلول اليت قررت ذكل من معامةل املهاجرين والالجئني وفقا ملبادئ حقوق اال نسان والقانون اال نساين ادل

ضافة ا ىل توفري الوسائل للربملاانت الوطنية ملامرسة رقابة دميقراطية  خالل تقدمي ادلمع لعملية تنظمي الأوضاع وادلمج، ا 

 عىل س ياسات الهجرة. 

لشمويل من كام انشد، ابملناس بة، اعامتد مقاربة مهنجية كفيةل بتسخري ماكسب الهجرة يف التمنية مبفهوهما ا

شاكالت الهجرة يف الس ياسات العمومية املتقاطعة عىل املس توى  خالل الأخذ بعني الاعتبار خمتلف قضااي وا 

آاثر الهجرة عىل مجيع  الوطين، مثل برامج حماربة الفقر والعداةل الاجامتعية، معتربا أأن هذه العملية تس تلزم تقيمي أ

 .ية ويف برامج وس ياسات تقليص أأو احلد من الفقر مثالالتدابري واال جراءات املعمتدة يف برامج التمن 

وبناء عليه، يضيف رئيس جملس املستشارين، يكون من الأسايس مراعاة اال شاكالت ذات الصةل 

 .ابلهجرة يف مجيع مراحل تبين الس ياسات العمومية مبا يف ذكل الصياغة، والتنفيذ، والتتبع، والتقيمي

 

 

 2018  يوليوز 17 /554العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



15 
 

 

 

 

 أأن ا شاكلية اال دماج الاجامتعي ا ىل الس يد الرئيس ولفت

والاقتصادي للمهاجرين تشلك قضية مركزية يف س ياسات الهجرة، مربزا ان املدخل الأول حملاربة التطرف يمتثل يف 

تشجيع املهاجرين عىل الاندماج يف دول الاس تقبال والتعامل معهم مكسامهني يف المنو الاقتصادي لدلول اليت حتتضهنم 

 .ليةوكذا دلوهلم الأص 

وأأضاف أأن هذا الاجامتع يشلك مناس بة لتدارس املياكنزيمات واملشآلك املرتبطة ابال دماج الاجامتعي 

دماج املهين للمهاجرين  والاقتصادي للمهاجرين واملهاجرات، وكذا تعميق التفكري حول املامرسات اجليدة املشجعة لال 

 .يف هذا الباب واملهاجرات من أأجل الاس تجابة حلاجياهتم وحاجياهتن امللحة

واس تعرض الس يد بن شامش، ابملناس بة، الس ياسة واال سرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اليت انهتجها 

املغرب، حتت قيادة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، بصفته رائد الاحتاد اال فريقي يف موضوع الهجرة واملبنية 

عدد من اال جراءات اال دارية الهادفة ا ىل تسوية الوضعية القانونية  عىل القمي الكونية حلقوق اال نسان، من خالل اختاذ

للمهاجرين والالجئني لمتكيهنم من الولوج ا ىل احلقوق الأساس ية، خاصة تكل املتعلقة ابلصحة والتعلمي والسكن 

 .والشغل واملواكبة الاجامتعية والقانونية، واملرافق الرتفهيية والرايضية

شاكالت الهجرة واملهاجرين جيب أأن ترتكز عىل مبادئ حقوق  كام اعترب أأن أأي تعامل وتدبري لقضااي وا 

عطاء الأولوية، يف مجيع الظروف، محلاية املهاجرين والالجئني، ووضعها فوق لك الاعتبارات  اال نسان، ورضورة ا 

ف مبساهامهتم الأخرى، مشددا عىل رضورة تبين س ياسة حامية نشطة لتحسني دمج املهاجرين والالجئني والاعرتا

 .الاجيابية

ا ىل أأنه يتعني الانكباب عىل حتديد ماكمن النقص يف النصوص الترشيعية  الس يد الرئيس وخلص

دراج الصكوك واملعاهدات ادلولية يف الترشيع الوطين، والأخذ بعني  والاختيارات الس ياس ية القامئة وتيسري ا 

آاثرها يف الس ياسات والربامج  .عىل مجيـع الأصعدة حمليا، وهجواي ووطنيا الاعتبار قضااي الهجرة وأ

 املصدر: ومع
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استقبال رئيس لجنة العالق ات الخارجية ببرلمان أمريكا الوسطى   ▪
 .والكارييب

 
اس تقبل الس يد عبد الصمد قيوح الليفة الأول لرئيس جملس املستشارين مرفوقا ابلس يد محمد الرزمة 

 Anselmoالس يد  مبجلس املستشارين،  جلنة الارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةلرئيس 

NAVARRO  والوفد املرافق هل، وذكل يوم  الوسطى والاكرييب  رئيس جلنة العالقات الارجية بربملان أأمرياك

 مبقر اجمللس. 2018يوليوز  10الثالاثء 

يف بداية اللقاء، عرب الس يد عبد الصمد قيوح عن اعزتازه ابدلينامية اليت تشهدها العالقات الثنائية       

ارخيية لصاحب اجلالةل املكل محمد بني اململكة املغربية ودول أأمرياك الوسطى والكراييب، خصوصا بعد الزايرة الت

، واليت أأعطت دفعة قوية لعالقات التعاون 2004السادس نرصه هللا ا ىل منطقة أأمرياك الالتينية والكراييب س نة 

طار التعاون جنوب جنوب.  القامئة بني املغرب ودول املنطقة يف ا 

اليت جتمع بني جملس املستشارين وجسل الليفة الأول لرئيس اجمللس ارتياحه القوي ملسار العالقات    

عالن العيون" املنبثق عن اجامتع مكتب جملس املستشارين  وبرملان أأمرياك الوسطى والكراييب، واليت جسدها "ا 

. وهو اال عالن اذلي سطر 2016ابملكتب التنفيذي لهذه املنظمة الربملانية اال قلميية الوازنة مبدينة العيون يف يوليوز 

 يق للعمل املشرتك، وتضمن مواقف متقدمة خبصوص قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية.برانجما وخارطة طر 

شادة جملس املستشارين باكفة مكوانته، مبواقف برملان  ويف هذا اال طار، جدد الس يد عبد الصمد قيوح ا 

اع املفتعل حول الصحراء أأمرياك الوسطى ادلامعة جلهود املغرب والأمم املتحدة من أأجل ا جياد حل هنايئ ودامئ للن 

 املغربية.

من هجته، أأكد رئيس جلنة العالقات الارجية بربملان أأمرياك الوسطى والاكرييب أأن الزايرة اليت يقوم   

هبا عىل رأأس وفد برملاين هام ا ىل اململكة املغربية تروم تعزيز وتعميق عالقات الصداقة والتعاون، والبحث عن 

 الرتقاء هبذه العالقات ا ىل مس توى متقدم خدمة ملصاحل وقضااي شعوب املنطقتني.الس بل وال ليات الكفيةل اب

وشدد رئيس جلنة العالقات الارجية بربملان أأمرياك الوسطى والاكرييب عىل أأمهية استامثر الروابط   

عمل الربملاين، وتعزز التارخيية والقمي القوامس اال نسانية املشرتكة عرب مبادرات وبرامج معلية تشمل خمتلف جماالت ال

 خيار التنس يق والتشاور حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك يف خمتلف احملافل الربملانية ادلولية.
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وأأبدى رئيس جلنة العالقات الارجية بربملان أأمرياك الوسطى     

جعابه ابلس ياسة الوطنية املتبعة من قبل اململكة املغربية يف جمال  والاكرييب ا 

الهجرة، معربا عن رغبة برملان أأمرياك الوسطى وبدلان املنطقة يف الاس تفادة من 

 التجربة املغربية واملكتس بات اليت حققها لتجاوز اال شاكالت املرتبطة هبا.

ويف هذا اال طار، رحب الس يد عبد الصمد قيوح الليفة الأول لرئيس اجمللس، مببادرة رئيس جلنة   

ان أأمرياك الوسطى والاكرييب، للتعاون يف جمال الهجرة، معتربا أأن املؤمتر ادلويل حول الهجرة العالقات الارجية بربمل

مبدينة مراكش، واذلي سيمت خالهل اعامتد امليثاق العاملي  2018اذلي س تحتضنه اململكة املغربية خالل شهر ديسمرب 

 ة حول هذا اجملال.للهجرة الآمنة واملنظمة واملنتظم، س يكون مناس بة لبلورة رؤية مشرتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018  يوليوز 17 /554العدد  -النشرة الداخلية 

 

 مجلس المستشارين
 



18 
 

 
 

 
 
 

 44لمستشارة السيدة آمال العمري في أشغال الدورة  امشاركة   ▪
 .للجمعية البرلمانية الفرانكفونية

 

طار ادلورة  للجمعية الربملانية الفرانكفونية  44يف ا 

يوليوز اجلاري،  10و 05املنعقدة بكبيك خالل الفرتة ما بني 

اركهتا يف اجامتع مكتب امجلعية واجامتع اللجنة ادلامئة وبعد مش

امللكفة ابلتعلمي واالتصال والشؤون الثقافية، مثلت املستشارة 

آمال العمري الشعبة الربملانية املغربية يف اجامتع ش بكة  الس يدة أ

 .2018يوليوز  7النساء الربملانيات يوم السبت 

ة عدة وشلك اجامتع هذه الش بكة حمطة هممة ملناقش

مواضيع مبا يف ذكل متكني املرأأة يف العرص الرمقي، 

والاحتياجات الصحية للنساء والفتيات الالجئات، والاجتار 

 ابلنساء والفتيات يف البدلان الناطقة ابلفرنس ية وعواقب عدم تسجيل املواليد عىل حقوق النساء والفتيات.

 ساواة بني اجلنسني وحقوق املرأأة.كام انقشت الش بكة الالزتامات ادلولية املتعلقة ابمل  

وحظيت الس يدة املستشارة بصفهتا مقررة للش بكة برشف تقدمي الطوط العريضة حول موضوع "امحلاية 

الاجامتعية والمتكني الاقتصادي للمرأأة" وهو املوضوع احملوري اذلي مت اختياره يف الاجامتع الس نوي للجنة وضع 

 دة.املرأأة التابعة ملنظمة الأمم املتح
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السياسة المغربية في  ندوة حول موضوع: "مجلس المستشارين  ينظم  
 ".ميدان الهجرة واللجوء، فرص وتحديات

 
 

 
 

نظم جملس املستشارين، برشاكة مع اجمللس الوطين 

حلقوق اال نسان، وبدمع من ومؤسسة كونراد أأديناور 

ومؤسسة ويس متنسرت لدلميقراطية، يوما دراس يا حول 

موضوع "الس ياسة املغربية يف ميدان الهجرة واللجوء، 

فرص وحتدايت"، وذكل يوم امخليس 12 يوليوز 2018 

  مبقر اجمللس.

 سهاما   بغاية ادلرايس اليوم هذا تنظمي ويآأيت

 سينظمه اذلي املوازي اللقاء أأشغال يف املغريب الربملان

 دعمي"ت حول مراكش مبدينة ادلويل الربملاين الاحتاد

آمنة جهرات أأجل من عاملي ميثاق عىل املصادقة أأفق يف الهجرة جمال يف احلاكمة وتعزيز الربملاين التعاون  ومنظمة أ

 دجنرب شهر خالل الهجرة موضوع حول املغربية اململكة س تحتضهنا اليت الأممية القمة هامش عىل وذكل ومنتظمة"،

 مبراكش. 2018

 الحتضان رارااس مت اللقاء، هذا تنظمي يآأيت كام

 املؤسسايت العمويم للحوار املستشارين جملس

 خبصوص والتشاريك، التعددي اجملمتعي وللنقاش

عامل الصةل ذات القضااي  المتتع وضامن ادلس تور اب 

 والبيئية، والثقافية والاجامتعية الاقتصادية ابحلقوق

 للمجلس املرحلية العمل السرتاتيجية كذكل وتنفيذا

 .2018 ا ىل 2016 نم املمتدة للفرتة

 مشاركة ادلرايس اليوم هذا وعرف

 الهجرة، مبجال املهمت املدين واجملمتع والربملان، احلكومة،

 .متخصصني وأأجانب مغاربة خرباء عن فضال
 

 أيام وندوات دراسية...
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 اإلشراف

 

 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات الارجية والتواصل ▪

 ؛قسم اال عالم ▪

 ة.تواصل واليقظة اال عالميمصلحة ال  ▪
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