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 26/2018رمق قرارات اجامتع املكتب 

 2018 أ كتوبر 29 االثنني ليوم

 

 اجمللس رئيس برئاسة هل اجامتعيف أ ول  2018 أ كتوبر 29الثنني ا مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 :، وحضور ال عضاء السادةاحلكمي بن شامش عبدالس يد 

 

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :           محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :  عبد القادر سالمة ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  الصويري امحليدعبد  ▪

 ؛حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس، :   ن الزكريعز ادلي ▪

 أ مني اجمللس.         :           زيأ محد توي ▪

 أ مني اجمللس؛ :    أ محد اخلريف ▪

 .أ مني اجمللس :           محمد عدال ▪

 

 :السادةالاجامتع لك من  حضور هذافامي اعتذر عن 

 ؛اخلليفة ال ول للرئيس :          عبد الصمد قيوح ▪

 .حماسب اجمللس :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
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 ملكتبرة عن اجامتع االقرارات الصاد

 

 :عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية ❖

 

  مع جملس النواب قصد حتديد موعد وحماور مناقشة عرض ابلتشاور  01/26/2018 رمققرار

 أ عامل احملامك املالية.الرئيس ال ول للمجلس ال عىل للحساابت حول 

 

 :الترشيع ❖

 ترسيع وثرية دراسة خمتلفمن أ جل  ادلامئة ناجامتع مع رؤساء اللجا تيبت ب 02/26/2018رمق  قرار 

 .احملاةل علهيا النصوص الترشيعية

 ىلمقتحات القوانني الواردة من فريق التجمع الوطين لل حرار ا  حاةل اب   03/26/2018 رمق قرار 

حالهتا  40جمللس اب احلكومة والفرق واجملموعة نظام ال  من 177طبقا ل حاكم املادة  عىل اللجان اخملتصةيوما قبل ا 

 ادلاخيل جمللس املستشارين:

قامة ال جانب املتعلق  02.03من القانون رمق  26قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة  مقتح • بدخول وا 

 ابململكة املغربية وابلهجرة غري املرشوعة.

 13الصادر يف  1.99.208من الظهري الرشيف رمق  17قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة  مقتح •

ابلتربع ابل عضاء وال نسجة املتعلق  16.98( بتنفيذ القانون رمق 1999أ غسطس  25) 1420 ال وىل جامدى

 البرشية وأ خذها وزراعهتا.

بتوقيع عقوابت من جنس قانون يقيض بتغيري وتمتمي مقتضيات القانون اجلنايئ فامي يتعلق  مقتح •

 .العمل

 1.59.413الظهري الرشيف رمق ن م 492و 491وتمتمي الفصلني قانون يقيض بتعديل  مقتح •

 .ابملصادقة عىل مجموعة القانون اجلنايئ( املتعلق 1962نونرب  26) 1382من جامدى الثانية  28الصادر يف 

جامدى  10بتارخي  1.69.174قانون يقيض بتغيري وتمتمي وحتيني الظهري الرشيف رمق  مقتح •

 .ك القرويةامجلاعي لل مال التحفيظ العقاري( بشأ ن 1969يوليوز  25) 1389ال وىل 

 .39.08 مدونة احلقوق العينيةمن  317املادة  تمتميقانون يريم ا ىل  مقتح •
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:  

 أ شغال اللجان: ❖

 الفرق واجملموعة الربملانية يف اللجان بتحديد متثيلية  04/26/2018 رمق قرار

 :حسب التوزيع التايل ادلامئة

 

  

 

 اللجانتوزيع ال عضاء عىل 

 

 عةو اجملمو الفريق أ  

 05جلن دامئة، و 5مستشارين يف  04

 مستشارين يف جلنة واحدة

 

 فريق ال صاةل واملعارصة

 05جلن دامئة، و 5مستشارين يف  04

 مستشارين يف جلنة واحدة

 

 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

مستشارين يف ثالثة جلان دامئة،  03

 جلان دامئة 03ث ومستشارين اثنني يف ثال

 

 فريق العداةل والتمنية

 جلان دامئة  6مستشارين اثنني يف 

 

 احلريك

 جلان دامئة، 3مستشارين اثنني يف 

 جلان دامئة 3ومستشار واحد يف  

 

 التجمع الوطين لل حرار

جلان دامئة، ومستشارين  4مستشار واحد يف 

 2يف جلنتني  2اثنني 

 

 الفريق الاشتايك

، ومستشارين جلان دامئة 5يف  مستشار واحد

 يف جلنة واحدة 2 اثنني

 

 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

جلان دامئة، ومستشارين  5مستشار واحد يف 

 يف جلنة واحدة 2اثنني 

 

 فريق الاحتاد املغريب للشغل

 مستشار واحد يف لك جلنة دامئة

 

 

 الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل ةجلان دامئ 4د يف مستشار واح

 

 مستشار واحد يف جلنتني دامئتني

 

 التقدم والاشتاكية 
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  بتوزيع املسؤوليات داخل ماكتب اللجان ادلامئة  05/26/2018قرار رمق

  :حسب المتثيل التايل

 

 املهمة

 

 جلنة الفالحة ةخلارجيجلنة ا ةجلنة ادلاخلي جلنة التعلمي جلنة العدل جلنة املالية

 فريق ال صاةل  الفريق الاس تقاليل الرئاسة

 واملعارصة

 فريق التجمع الوطين  الفريق احلريك فريق العداةل والتمنية

 لل حرار

 الفريق الاشتايك

 د العام فريق الاحتا فريق العداةل والتمنية الفريق احلريك الفريق الاس تقاليل فريق ال صاةل واملعارصة اخلليفة ال ول

 ملقاوالت املغرب

 فريق الاحتاد العام

 ملقاوالت املغرب  

 

 فريق ال صاةل  فريق العداةل والتمنية الفريق احلريك اخلليفة الثاين

 واملعارصة

 الفريق ادلس توري  الفريق الاس تقاليل

 الاجامتعي  ادلميقراطي

 فريق الاحتاد املغريب

 للشغل 

 ينالتجمع الوطفريق  اخلليفة الثالث

 لل حرار 

فريق الاحتاد املغريب 

 للشغل

 

 فريق الاحتاد املغريب الفريق الاشتايك

 للشغل 

 

 فريق العداةل والتمنية الفريق الاس تقاليل

 فريق الاحتاد العام  اخلليفة الرابع

 ملقاوالت املغرب

فريق التجمع الوطين 

 لل حرار

الفريق ادلس توري 

 ادلميقراطي الاجامتعي

 فريق ال صاةل واملعارصة  يكريق الاشتاالف

 

 الفريق الاس تقاليل

فريق الاحتاد العام  الفريق الاشتايك اخلليفة اخلامس

 املغرب ملقاوالت

فريق التجمع الوطين 

 لل حرار

 الفريق ادلس توري 

 الاجامتعي ادلميقراطي

 فريق العداةل والتمنية

 

 فريق ال صاةل واملعارصة

 

 فريق ال صاةل  يلريق الاس تقالالف اخلليفة السادس

 واملعارصة

 فريق التجمع الوطين الفريق احلريك فريق العداةل والتمنية

 لل حرار 

 الفريق الاشتايك

 فريق الاحتاد املغريب ال مني

 للشغل 

الاحتاد العام ملقاوالت  الفريق الاشتايك

 املغرب 

 فريق التجمع الوطين 

 لل حرار

 س توريالفريق ادل الفريق احلريك 

  اطي الاجامتعيميقر ادل 

 الفريق ادلس توري مساعد ال مني

 ادلميقراطي الاجامتعي 

مجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل

مجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل

 مجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل

 فريق الاحتاد املغريب 

 للشغل

 

 الفريق احلريك

 فريق التجمع الوطين الفريق الاشتايك فريق ال صاةل واملعارصة الفريق الاس تقاليل الفريق احلريك يةداةل والتمن فريق الع املقرر

 لل حرار 

 

 مجموعة الكونفدرالية مساعد املقرر

 ادلميقراطية للشغل 

الفريق ادلس توري 

ادلميقراطي 

 الاجامتعي

فريق الاحتاد املغريب 

 للشغل

 فريق الاحتاد العام

 والت املغربملقا 

 فريق ال صاةل واملعارصة الفريق الاس تقاليل
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  :ال س ئةل الشفهية

  صص بني الفرق واجملموعة الربملانية احلتوزيع ب  06/26/2018 رمققرار

 :اجللسة ال س بوعية لل س ئةلخالل 

 الفريق احلصة 

 فريق ال صاةل واملعارصة 04

 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية 04

 والتمنية لعداةلفريق ا 03

 الفريق احلريك 02

 فريق التجمع الوطين لل حرار 02

 الفريق الاشتايك 01

 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب 01

 فريق الاحتاد املغريب للشغل 01

 الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي 01

 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل 01

ث لك ثال سؤال واحد

 جلسات

 املستشاران عبد اللطيف أ ومعو وعّدي جشري

 

 2018أ كتوبر  30عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  ابملوافقة 07/26/2018رمق  قرار 

 ك مني للجلسة. محمد عدالوالس يد عبد اال اله احللوطي واليت س يتأ سها اخلليفة الثاين للرئيس الس يد 

 ؛ندوة الرؤساء يف أ قرب اجامتع عىل موضوع مراجعة منط مساءةل احلكومة عرضب 08/26/2018رمق  قرار 

  الشفهية كنقطة س ئةل لل   اجللسات ال س بوعيةمراجعة توقيت  موضوع دراجاب   09/26/2018رمق قرار

 ؛ندوة الرؤساء املقبل اجامتع مضن جدول أ عامل
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  :العالقات اخلارجية ❖

 دراج 10/26/2018رمق  قرار ضوع مشاركة الربملان املغريب يف و م اب 

 ؛الربملان ليسجمبني  ما عىل جلنة التنس يق 24فعاليات كوب

  عداد تقرير عن مشاركة  تلكيفب  11/26/2018رمق قرار اال دارة اب 

وتقيمي  ال عضاء واملوظفني يف املهام ادلبلوماس ية وبرجمة اجامتع خاص لتدارس

 بعد الظهرية. 2018 نونرب 12 االثنني س ية، وذكل يوماممشاركة جملس املستشارين يف املهام ادلبلو 

 

 :خمتلفات ❖

 ة حول املعايري الاجامتعية داب أ حد النساء الربملانيات لمتثيل اجمللس يف ورشابنت 12/26/2018رمق  قرار

 .طابلراب 2018نونرب  29والعنف ضد النساء يف املغرب واملنظم من طرف معهد الرابط لدلراسات الاجامتعية يوم 

 ؛امللتقى الربملاين الثالث للجهات مكوعد لتنظمي 2018 دجنرب 19يوم ال ربعاء  بتحديد 13/26/2018رمق  قرار 

 ماكنية تنظمي مناظرة وطنية للجامعات  حثبب  14/26/2018رمق  قرار  .بتنس يق مع وزارة ادلاخلية التابيةا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018  نونبر 27 /558العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



8 
 

 

 

 
 
 .تصاديةلجنة المالية والتخطيط والتنمية االق ▪

 
 

 

 

 

 للس نة 80.18ة رمق قانون املاليدراسة مرشوع  اللجنةبعد سلسةل من الاجامتعات عقدهتا ال س بوع املايض، أ هنت  

 ملواد املرشوع. مس توى املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية عىل 2019املالية 

ثر ذكل، عىل فتح أ  وق تقرر أ ن املرشوع واذلي  بشأ نلتعديالهتا  نيةالربملا واجملموعاتتقدمي الفرق  جلد مت االتفاق، ا 

 .يف متام الساعة الثانية عرشة زوالا املقبلينهتيي يوم السبت 

 للبت يف هذه التعديالت والتصويت العارشة صباحا عىل الساعة 2018دجنرب  03 ثننييعقد اجامتع يوم اال  وس   

 ء ال ول من املرشوع.عىل اجلز 

 

 

 دل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة الع ▪
 

مرشوع قانون تنظميي رمق  صادقت خالهل ابال جامع عىل 2018 نونرب 26اال ثنني نة اجامتعا يوم أ مس عقدت اللج 

 92و 49املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ل حاكم الفصلني  02.12بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  17.18

 .(2012يوليو  17) 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20من ادلس تور الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

رشة بعد حصة يومه الثالاثء مبا يعقدها اجمللسومن املقرر أ ن يعرض هذا املرشوع عىل اجللسة العامة اليت س  

 صد ادلراسة والتصويت عليه.ال س ئةل الشفهية ق

 اللجنة قد عقدت قبل ذكل اجامتعا خصص النتخاب أ عضاء مكتهبا. يذكر أ ن
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 املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية.جلنة 

 

  2018نونرب  29امخليس: 

 .خطيطت رعية للمندوبية السامية لل راسة مرشوع املزيانية الفد :قاعة الندواتب لثالثة بعد الزوالالساعة ا 

 ملزيانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجامتعياراسة مرشوع د :قاعة الندواتب لسادسة مساءالساعة ا 

   .والبييئ

 :2018نونرب  30مجلعة  •

راسة مرشوع املزيانية الفرعية جمللس النواب ومرشوع املزيانية د :قاعة الندواتب لساعة العارشة صباحاا 

 .رعية جمللس املستشارينالف

 :قاعة الندواتب لساعة الثالثة بعد الزوالا 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للبالط املليك؛  •

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لرئيس احلكومة؛  •

 العامةدراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ابلشؤون   •

 .واحلاكمة

 2018دجنرب  1سبت ل ا: 

 18.97يغري مبوجبه القانون رمق  85.18 مقرمرشوع قانون  راسةد :قاعة الندواتب لساعة العارشة صباحاا 

 املتعلق ابلسلفات الصغرية؛

 .دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الاقتصاد واملالية

 .يالت مبصلحة اللجنةخر أ جل ال يداع التعدأ   :صلحة اللجنةمب لثانية عرشة زوالاالساعة ا 

  بقاعة الندوات. الساعة العارشة صباحاعىل  2018 ربدجن 3اال ثنني 

 .اجلزء ال ول من مرشوع قانون املالية البت يف التعديالت والتصويت عىل  •

 

 

 

 

 اللجان الدائمة...  اتبرنامج اجتماع
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 اإلنتاجية  لجنة الف الحة والقطاعات •

 
   مبارشة بعد جلسة ال س ئةل  2018نونرب  27الثالاثء

 :ةالشفوي

 .اللجنة مكتب صص النتخاب أ عضاءخي اجامتع ▪

 
 الخارجية والحدود والدف اع الوطني والمناطق المغربية المحتلة.لجنة   •
  عاكشةبقاعة  الثانية بعد الزوال ةالساع عىل 8201 نونرب 27الثالاثء. 

 .اللجنة أ عضاء مكتب انتخاب ▪

 والبنيات األساسية.  الداخلية والجماعات الترابيةلجنة   •
 
  8قاعة لاب الساعة الثانية بعد الزوالعىل  8201 ربنون 27الثالاثء. 

 .اللجنة أ عضاء مكتب انتخاب ▪

 ماعية.التعليم والشؤون الثق افية واالجتلجنة   •
  املزيانية الفرعية لوزارة  دراسة مرشوع :عىل الساعة العارشة صباحا 2018نونرب  28ال ربعاء

 الصحة.

 املزيانية الفرعية لوزارة  دراسة مرشوع :اخلامسة مساءعىل الساعة  2018نونرب  29 امخليس

 املهين. الشغل والادماج

 املزيانية الفرعية لوزارة  دراسة مرشوع :عىل الساعة العارشة صباحا 2018نونرب  30 امجلعة

 الش باب والرايضة.

 التبية  لوزارةالفرعية  دراسة مرشوع :عىل الساعة العارشة صباحا 2018 دجنرب 03 االثنني

 وين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي.لتكوا الوطنية
 لثقافةا لوزارةالفرعية  دراسة مرشوع :عىل الساعة العارشة صباحا 2018 دجنرب 05 ل ربعاءا 

 تصال.واال
 ال رسة  لوزارةالفرعية  دراسة مرشوع :عىل الساعة العارشة صباحا 2018 دجنرب 06 امخليس

 ية.واملساواة والتمنية الاجامتع  والتضامن
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  العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.لجنة   •
 
 
 
 
 

  عىل الساعة احلادية عرشة  2018نونرب 28ال ربعاء

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة العدل ومرشوع املزيانية الفرعية  :اصباح

 ؛2019للمجلس ال عىل للسلطة القضائية برمس الس نة املالية 

  2018نونرب  29امخليس: 

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمحامك املالية برمس الس نة املالية  :اىل الساعة العارشة صباحع 

 ؛2019

دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ادلوةل امللكفة حبقوق اال نسان  :لىل الساعة الثالثة بعد الزواع 

 ؛2019برمس الس نة املالية 

       2018نونرب  30امجلعة: 

عادة راسد :اىل الساعة العارشة صباحع  ة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية العامة ال دارة السجون وا 

 ؛2019اال دماج برمس الس نة املالية 

راسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة د :لىل الساعة الثالثة بعد الزواع 

صالح اال دارة وابلوظيفة العمومية برمس الس نة املالية   ؛2019امللكف اب 

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لل مانة العامة  :عىل الساعة العارشة صباحا 2018دجنرب  03اال ثنني

 ؛2019للحكومة برمس الس نة املالية 

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة  :ةمبارشة بعد اجللسة العام 2018دجنرب  04الثالاثء

  .2019امللكفة ابلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين برمس الس نة املالية املنتدبة دلى رئيس احلكومة 
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 للمغرب.يبدأ زيارة عمل    رئيس برلمان عموم إفريقيا ▪

 

فريقيا رويج نكودو  شرع رئيس برملان معوم ا 

، زايرة معل 2018نونرب  26 االثنني أ مس يومدانغ، 

للمغرب، وذكل بدعوة من رئيس جملس املستشارين 

  .الس يد حكمي بن شامش

هذه الزايرة اليت ستتواصل حىت  وتندرج

طار تعزيز عالقات التعاون نونرب اجلاري،  29ــال يف ا 

فريقيا، والصداق ة القامئة بني اجمللس وبرملان معوم ا 

وتبادل الرؤى حول خمتلف القضااي ذات الاهامتم 

 .املشتك، وكذا البحث عن س بل استامثر لك الاماكنيات املتاحة لتعميق التعاون القامئ بني اجلانبني

ت القيادة الرش يدة جلالةل املكل محمد أ يضا يف ا طار ادلور اذلي يضطلع به املغرب، حتالزايرة  يت هذهوتأ  

السادس، خلدمة التمنية الاجامتعية والاقتصادية وحفظ ال من والسمل والاس تقرار ابلقارة اال فريقية، وأ يضا املواكبة 

 .الربملانية لعودة املغرب ا ىل الاحتاد اال فريقي، وترس يخ التعاون الربملاين عىل املس تويني الثنايئ ومتعدد ال طراف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية...
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قر  يفتتح أشغال يوم دراسي نظم بم  رئيس المجلس ▪

الجمعيات والتجمعات تخليدا  "حول موضوع  المجلس  
 ."للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة

 

 حكمي الس يد املستشارين جملس رئيس شارك

 اجمللس مع بتعاون لساجمل نظمه درايس يوم يف شامش بن

 لدلميقراطية وس متنست سسةومؤ  اال نسان، حلقوق الوطين

 لذلكرى ختليدا والتجمعات امجلعيات" موضوع حول

 يوم وذكل ،"العامة احلرايت ظهائر لصدور الس تني

 اجلاري. نونرب 15 امخليس

 ا ن ابملناس بة هل لكمة يف اجمللس رئيس قالو 

 املغريب اجملمتع يعرفها اليت العميقة الاجامتعية التحوالت

عادة تس تدعي  .مبامرس هتا املتصةل والتنظميية املعيارية وال طر الاحتجاج ثقافة يف التفكري ا 

صالح للقيام موجبة أ خرى أ س باب تهنض التحوالت هذه ا ىل ابال ضافة أ نه شامش بن الس يد وأ برز  اب 

 الس امي واحلرايت، احلقوق من املزيد عىل الطلب تنايم قبيل من والتجمعات، للجمعيات املنظم لال طار قانوين

 وتعمتد جديدة أ شاكال تتخذ اليت الاحتجاجية ادليناميات وتعاظم وتنوع والثقافية، والاجامتعية الاقتصادية احلقوق

 .والتأ طري الوساطة منظومة احنباس ذاوك ادلمع، وحشد للتعبئة معتادة ريغ تقنيات عىل

 اخلصوص عىل حرضه اذلي ادلرايس اليوم هذا خالل شامش، بن الس يد جسل الس ياق، نفس ويف

 الانسان، حلقوق الوطين للمجلس العام الامني الصبار ومحمد الانسان حبقوق امللكف ادلوةل وزير الرميد املصطفى

 ابملغرب، امجلعيات ريةح خبصوص اال نسان، حلقوق الوطين جمللسا مذكرة يف ورد مبا الاستشاد ا ىل احلاجة

صالح القيام بشأ ن ،2015 نونرب يف احلكومة لرئيس واملوهجة  قادرا جيعهل" مبا للجمعيات املنظم القانوين لال طار اب 

 ة،العمومي التجمعات بشأ ن داعيا، ،"ال ساس ية اال شاكليات من لسلسةل ومؤسساتية قانونية حلول تقدمي عىل

 حىت ،2011 دس تور بعد ما مرحةل مع ومالءمته الظهري مراجعة رضورة ا ىل الرايم اجمللس مقتح اس تحضار ا ىل

 ".ادلس تورية للوثيقة مطابقا يكون

 اال كراهات لتجاوز وحلول خمرجات ا ىل ادلرايس اليوم هذا أ شغال تفيض أ ن يف ال مل عن وعرب

ذاكء" ا ىل داعيا العامة، احلرايت ممارسة من حتد اليت واملسطرية والقانونية الس ياس ية  س بل الس تكشاف الوعي ا 

 ".واجملمتع ادلوةل بني الوساطة أ عطاب جتاوز

 استاتيجي بدور تضطلع اليت ادلوةل أ ليات ا حدى تعد امجلعيات أ ن املستشارين جملس رئيس واعترب

 رى،أ خ هجة من واملواطنني للمواطنات دينامل اباللزتام والهنوض هجة، من ادلميقراطي والتوطيد التأ طري" يف يمتثل

 ومع ".التشاركية ادلميقراطية وتعزيز العامة احلياة يف واملسؤوةل الواعية نةاملواط  لتكزي فضاء وكذا
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 . استقبال المجلس األعلى للدولة بليبيا ▪
 
 

أ جرى خليفة رئيس جملس املستشارين الس يد عبد القادر 

سالمة مرفوقا ابلس يد عز ادلين زكري عضو مكتب اجمللس، 

فد عن اجمللس ال عىل لدلوةل بليبيا الشقيقة حماداثت مع و 

برئاسة ادلكتور بشري الهوش رئيس جلنة االتفاق الس يايس، 

 مبقر اجمللس. 2018نونرب  12وذكل يوم اال ثنني 

الس يد عبد القادر سالمة خليفة رئيس اجمللس عن وعرب 

اعزتازه الكبري هبذه الزايرة، جمددا تأ كيد اململكة املغربية عىل 

دها ادلامئ دلمع الشعب اللييب الشقيق لتجاوز املرحةل اس تعدا

الانتقالية اليت مير مهنا، من أ جل حتقيق تطلعاته يف بناء دوةل 

 ىل س يادهتا الوطنية ووحدهتا التابية.دميقراطية موحدة ومتضامنة، حتافظ ع

طار ال مم  املتحدة ال جياد تسوية س ياسة وشدد الس يد عبد القادر سالمة أ ن املغرب يدمع مسار احلوار الس يايس يف ا 

 متكن ليبيا من استجاع لعافيهتا، وبناء احتاد مغاريب قوي وفاعل قادر عىل جماهبة التحدايت املطروحة يف املنطقة.

اعترب الس يد عز ادلين زكري أ ن احلل الس يايس التوافقي هو السبيل الوحيد ا خراج ليبيا من ال زمة، وأ ن وبدوره، 

هناء مظاهر اخليار العسكري ل ن يسامه يف اس تقرار ليبيا، داعيا يف هذا اال طار ا ىل وقف لك العمليات العسكرية، وا 

 وافق.التسلح، وحث مجيع ال طراف عىل حل خالفاهتا عرب احلوار والت

من هجته، مثن ادلكتور بشري الهوش عضو اجمللس ال عىل لدلوةل ورئيس جلنة االتفاق الس يايس بليبيا، ادلور اذلي 

به ويلعبه املغرب بفعل موقعه اجليو ـ استاتيجي املمتزي، حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل محمد السادس نرصه لع 

 ال زمة الانتقالية اليت يعيشها.هللا، من أ جل دمع الشعب اللييب للخروج من 

اليت يعرفها مسار وأ طلع ادلكتور بشري الهوش رئيس جلنة االتفاق الس يايس، اجلانب املغرب عىل املس تجدات 

احلوار اللييب، داعيا ا ىل مزيد من ادلمع من أ جل أ ن يتوج احلوار اللييب بتوحيد مؤسسات ادلوةل وحتقيق الاس تقرار 

 يا دورها الاكمل يف بناء تكتل مغاريب قوي وقادر، عىل رفع التحدايت اليت هتدد املنطقة.والازدهار حىت تلعب ليب 

قلميية وادلولية ذات الاهامتم املشتك.وتناول اجلانبان، خالل هذه امل   باحثات، عددا من القضااي اال 
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 40في أشغال االجتماع   عن المجلس    مشاركة وفد ▪
العالمي حول  لمنظمة برلمانيون من أجل التحرك  

 عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
 

 
جملس املستشارين يف  نشارك وفد ع

جل أ  ملنظمة برملانيون من  40أ شغال الاجامتع 

التحرك العاملي حول عاملية نظام روما للمحمكة 

اجلنائية ادلولية اذلي احتضنته العامصة ال وكرانية 

 كييف.

الس يد محمد وقد مض الوفد الك من 

الس يد املستشار العلمي رئيس الفريق الاشتايك، و 

 عن التقدم والاشتاكية. عبد اللطيف أ ومعو
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للجمعية   64البرلمان المغربي يشارك في أشغال الدورة   ▪
 .البرلمانية لمنظمة حلف شمال األطلسي )الناتو(

 
 

 64يف أ شغال ادلورة شارك وفد برملاين مغريب 

اليت  للجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل ال طليس )الناتو(

 19ىل ا   16خالل الفتة املمتدة من هباليفاكس )كندا( انعقدت 

  نونرب اجلاري.

ومثل الوفد املغريب يف هذه ال شغال اليت حرضها 

د بصفته عضو متوسطي رشيك، الس يد املستشار محم

العزري، عضو الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس 

املستشارين، ابال ضافة للس يدة صوراي عامثين، سفرية صاحب 

مهية خاصة اجلالةل بكندا، ويه التظاهرة اليت تكتيس أ  

 ابعتبارها تأ يت بعد مقة قادة ورؤساء حكومات ادلول الاعضاء يف حلف شامل ال طليس بربوكس يل.

هذه ادلورة مواضيع عديدة هتم املنطقة، وعىل رأ سها قوة واس تدامة عالقات دول ال طليس،  وقد انقشت

نفاق العسكري والاستامثر يف ال حباث للحفاظ عىل التفوق التكنولويج ل    القتصاد.واال 

حرازه عىل مس توى تنفيذ القرارات الصادرة  اكنتكام  هذه ادلورة مناس بة لالطالع عىل التقدم اذلي مت ا 

  ن مقة رؤساء دول وحكومات ادلول ال عضاء يف الناتو.ع

وقد حرض الوفد املغريب اجامتع اجملموعة اخلاصة بدول املتوسط والرشق ال وسط، حيث مت التطرق 

قلميي يف منطقة الرشق الاوسط، الس امي يف العراق اىل القضااي ا ملتعلقة ابمجلاعات املتطرفة وخاصة داعش كهتديد ا 

عادة الاس تقرار واال عامروسوراي وكيفية   .معاجلهتا من طرف دول الناتو وا 

 .ت مع خمتلف الوفود الربملانية حول القضااي ذات الاهامتم املشتكءاكام قام الوفد بعقد سلسةل من اللقا
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الصداقة البرلمانية المغربية   مجموعة  وفد عن   ▪
 يقوم بزيارة عمل إلى بروكسيل.   األوروبية

 
بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الربملانية 

رئيس مجموعة  قامال وروبيةـ املغربية الس يد جيل ابرنيو، 

ـ ال وروبية  ادلكتور محمد الش يخ بيد الصداقة الربملانية املغربية

عىل  2018نونرب  22ا ىل  19هللا بزايرة ا ىل بروكس يل من 

 رأ س وفد برملاين.

طار تعزيز عالقات و     تندرج هذه الزايرة يف ا 

الشـراكة الاستاتيجية املمتزية اليت جتمع بني املؤسس تني 

التشـريعيتني، وحبث س بل وأ ليات توطيد هذه العالقات 

مئة بني اململكة للمصاحل الاستاتيجية املشتكة القاخدمة 

 املغربية واال حتاد ال ورويب.

الوفد الربملاين املغريب خالل هذه الزايرة، ممثيل اجملموعات الس ياس ية النش يطة ابلربملان ال ورويب،  والتقى 

لصيد البحري، وال من واال رهاب، اجلانبان مجموعة من القضااي ذات الاهامتم املشتك، هتم الفالحة وا تناولحيث 

شاكالت املرتبطة ابلهجرة، والتغريات املناخية، وما ميثهل املغرب مبوقعه اجليو استاتيجي مكنطقة جذب اقتصادية واال  

   واجامتعية ابلنس بة لبدلان الاحتاد ال ورويب.

أ جرى رئيس ذا اال طار ويف ه 

 - املغربمجموعة الصداقة الربملانية 

الاحتاد ال ورويب ادلكتور محمد الش يخ 

 يوم الثالاثءوالوفد املرافق هل،  بيد هللا

حماداثت مع مقررة جلنة  2018نونرب  20

التجارة ادلولية ابلربملان ال ورويب 

 .ابتريس يا اللوند

ومت خالل هذه احملاداثت 

حبث س بل تعزيز التعاون وتطوير الرشاكة الاستاتيجية بني املغرب والاحتاد ال ورويب، وكذا مجموعة من القضااي 

 ات الاهامتم املشتك.الراهنة ذ
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وأ وحض ادلكتور بيد هللا أ ن الوفد املغريب تناول خالل هذا اللقاء مع 

هاب، واحملافظة عىل البيئة وتعزيز التعاون الس يدة اللوند قضااي الهجرة، واال ر 

 بني املغرب والاحتاد ال ورويب، وكذا اتفاق التبادل احلر الشامل واملعمق.

نباء، أ نه مت التطرق وأ ضاف، يف ترصحي لواك ةل املغرب العريب لل 

دخاهل عىل أ يضا اىل االتفاق الفاليح بني املغرب والاحتاد ال ورويب، حيث مت التأ كيد عىل أ ن " التعدي ل اذلي مت ا 

الربوتوكول الفاليح حيتم قرار حممكة العدل ال وروبية " وأ ن " املغرب لن يوقع عىل أ ي اتفاق ال يشمل ال قالمي 

 اوية للمملكة ".الصحر 

قصاء ال قالمي اجلنوبية من اتفاق الصيد البحري ".  كام شدد ادلكتور بيد هللا عىل أ نه " ال ميكن ا 

ادلكتور بيد هللا ملقررة جلنة التجارة ادلولية أ ن االتفاق الفاليح املغرب الاحتاد من هجة أ خرى، أ كد 

جلنوبية للمملكة، واليت متت استشارهتا عن طريق املمثلني ال ورويب يعود ابلنفع عىل الساكنة احمللية ابل قالمي ا

اقتصادية  –واسعا لالمتيازات السوس يو احملليني، واجملمتع املدين وخمتلف الهيئات واملنظامت املعنية وأ ظهرت دعام 

 لهذا االتفاق.

ن الس يدة اللوند نوهت خالل هذه  وقال رئيس مجموعة الصداقة الربملانية املغرب الاحتاد ال ورويب ا 

نتاج الطاقة النظيفة هبذه املناطق.  احملاداثت جبهود التمنية يف ال قالمي اجلنوبية، وكذا مبشاريع ا 

تمنية، لك من الس يد نبيل الش يخي رئيس فريق العداةل وال  مض الوفد الربملاين املغريب جدير ابال شارة أ ن

هاب بلفقيه عضو الفريق الاشتايك، والس يدة والس يد أ مبارك الس باعي رئيس الفريق احلريك، والس يد عبد الو 

أ مال العمري رئيسة فريق اال حتاد املغريب للشغل، والس يدة ثراي حلرش عضو مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل 

 مبجلس املستشارين.
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 تنظيم يوم دراسي حول حرية الجمعي ات والتجمعات ▪
 

ر ظهائر احلرايت لصدو  60مبناس بة اذلكرى 

جملس املستشارين،  ، نظم1958نونرب  15العامة يف 

بشـراكة مع اجمللس الوطين حلقوق اال نسان، وبدمع من 

 مؤسسة وس متنست لدلميقراطية، يوما دراس يا حول

، وذكل يوم امخليس "حرية امجلعيـات والتجمعات" موضوع

  .2018نونرب  15

من مع ختليد ويأ يت هذا اليوم ادلرايس، اذلي يزتا

ال عالن العاملي حلقوق لصدور ا 70اجملمتع ادلويل لذلكرى 

اال نسان، ال غناء النقاش حول ممارسة حرية امجلعيات والتجمعات عىل أ رض الواقع وما تواهجه من حتدايت، عىل 

السلمي منه اذلي يؤكد أ ن "حرايت الاجامتع والتجمهر والتظاهر  29ضوء املقتضيات ادلس تورية والس امي الفصل 

    س يايس مضمونة، وحيدد القانون رشوط ممارسة هذه احلرايت". وتأ سيس امجلعيات والانامتء النقايب وال 

خلق دينامية جديدة يف النقاش العمويم حول املس تجدات املرتبطة ابحلق يف التجمع  واس هتدف اللقاء

، وتسليط الضوء عىل الادوار املنوطة ابلقضاء والتظاهر السلمي ابلشارع العام يف ارتباطه مع اال جراءات القانونية

غريب، ابعتباره السلطة الوحيدة للبت يف املنازعات املتعلقة ابحلياة امجلعوية وضامن ممارسة احلق يف التجمع امل

 والتظاهر السلمي وس بل تيسري الولوج ا ىل العداةل يف هذا اجملال.

ركة ممثيل املؤسسات ادلس تورية واملنظامت غري شامب  متزيفعاليات هذا اليوم ادلرايس، اذلي  وشهدت

كومية وأ اكدمييني وابحثني خمتصني، تقدمي مداخالت تنصب عىل واقع وحتدايت حرية امجلعيات والتجمع احل

والتظاهر السلمي، وذكل من منظور اال دارة التابية، والسلطة القضائية، واجملمتع املدين، والباحثني ال اكدمييني، 

 يف جمال احلرايت العامة. ت وشهادات ممثلني عن ش باكت وهيئات نش يطة وفاعةلتلهيا تعقيبا

يف متكني الفاعل امجلعوي من  من شأ هنا اال سهامخبالصات وتوصيات معلية  وتوج هذا اللقاء      

واثيق القيام ابل دوار املنوطة به، ورضورة مالءمة اال طار القانوين مع املس تجدات اليت أ قرها ادلس تور وكذا امل

 ادلولية ذات الصةل.

 

 

 أيام وندوات دراسية...
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 اإلشراف

 

 ؛ال مانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم اال عالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة اال عالمي ▪
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