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 28/2018رمق قرارات اجامتع املكتب 

 2018نونرب  26االثنني  ليوم

 

 

رئيس  برئاسةه الأس بوعي اجامتع 2018نونرب  26املستشارين يـوم االثنني مكتب جملس عقد             

 السادة:اء ، وحضور الأعضاجمللس الس يد عبد احلكمي بن شامش

 

 

 اخلليفة الأول للرئيس، :  عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :  القادر سالمةعبد  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  عبد امحليد الصويري ▪

 ؛سحماسب اجملل :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 حماسب اجمللس، :   عز ادلين زكري ▪

 أأمني اجمللس.         :           أأمحد تويزي ▪

 .أأمني اجمللس :           محمد عدال ▪

 

 :فامي اعتذر عن الاجامتع الس يد           

 أأمني اجمللس؛  :           أأمحد اخلريف  ▪

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
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 ن الاجامتع القرارات الصادرة ع

 

 :الترشيع ❖

  حاةل 01/28/2018 رمققرار مرشوعي قانونني عىل جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية واجلهوية.  بإ

 :ـــويتعلق الأمر ب

 ؛بلسلفات الصغرية عىل اللجنة اخملتصةاملتعلق  18.97يغري مبوجبه القانون رمق  85.18رمق  قانونمرشوع  •

 .2019 للس نة املالية 80.18 رمققانون املالية مرشوع  •

  مبارشة بعد حصة الأس ئةل  2018نونرب  27جلسة معومية يوم الثالاثء  بربجمة 02/28/2018رمق قرار

بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  17.18الشفهية ختصص لدلراسة والتصويت عىل مرشوع القانون التنظميي رمق 

تور الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف لدلس   92و 49لعليا تطبيقا لأحاكم الفصلني املتعلق بلتعيني يف املناصب ا 02.12

. وسريأأس هذه اجللسة اخلليفة الثالث للرئيس 2012يوليو  17املوافق ل  1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20رمق 

 الس يد محيد كوسكوس والس يد أأمحد تويزي كأمني للجلسة.

  ويتضمن جدول . 2018نونرب  27الثالاثء نعقاد يوم رؤساء لالندوة ال بدعوة 03/28/2018 رمققرار

 أأعاملها النقط التالية:

 تنظمي املناقشة يف جلسة الترشيع؛ •

 حضور أأعضاء احلكومة يف جلسات الأس ئةل. •

 

 اللجان النيابية لتقيص احلقائق:  ❖

  عداد تقرير حول توارخي انطالق احتساب أأج بتلكيف 04/28/2018 رمققرار ل س تة أأشهر االإدارة بإ

 ملهاهما. ملامرسة اللجان النيابية لتقيص احلقائق 

 

 الأس ئةل الشفهية:  ❖

   2018نونرب  27الثالاثء عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم  بملوافقة 05/28/2018 رمققرار، 

 برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس، والس يد أأمحد تويزي كأمني للجلسة.
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 العالقات اخلارجية: ❖

  االإدارة بترسيع الوفاء باللزتامات  بتلكيف 06/28/2018 رمققرار

 10.000املتعهد هبا اجتاه منتدى رئيسات ورؤساء برملاانت أأمرياك الوسطى والكراييب، خاصة رصف مبلغ 

جناز دراسة ومالءمة للقوانني امل  تعلقة مبوضوع العنف ضد دوالر مشرتكة مع جملس النواب للمسامهة يف اإ

فة املالية املرتقبة الحتضان الربملان املغريب لدلورة املقبةل للجنة البني النساء مع موافاة املكتب بدراسة لللك

 برملانية اخلاصة بملرأأة داخل هذا املنتدى.

  فر  بتلكيف 07/28/2018 رمققرار يقيا عضو املكتب الس يد أأمحد تويزي بس تقبال رئيس برملان معوم اإ

 بملطار.

  نتاجية من أأجل  بتوجيه 08/28/2018 رمققرار ىل الس يد رئيس جلنة الفالحة والقطاعات االإ مراسةل اإ

ملؤمتر أأطراف اتفاقية الأمم  24ادلورة  اختيار عضوين من اللجنة للمشاركة مضن الوفد املغريب املشارك يف

 املتحدة حول التغيري املنايخ.

  يقة واملصاحلة السودانية يوم عىل اس تقبال وفد مفوضية العداةل واحلق  فقةبملوا 09/28/2018 رمققرار

 ؛2018نونرب  29امخليس 

  عىل املشاركة يف أأشغال اجامتع جلنة الشؤون الاقتصادية واملالية  بملوافقة 10/28/2018 رمققرار

دجنرب  14بلش بونة يوم والاجامتعية والرتبية بمجلعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط اليت س تعقد 

2018. 

 

  للمؤمتر  2018عىل مشاركة جملس املستشارين يف أأشغال ادلورة الس نوية  بملوافقة 11/28/2018 رمققرار

 .2018دجنرب  07و 06يويم الربملاين حول املنظمة العاملية للتجارة اليت س تعقد جبنيف 

 شؤون تنظميية:  ❖

  اخلليفة الرابع للرئيس بتقدمي مزيانية اجمللس لقادر سالمة الس يد عبد ا بتلكيف 12/28/2018 رمققرار

أأمام جلنة املالية، وتلكيف جملس احملاس بة بلتنس يق مع الأمانة العامة من اجل بلورة مقرتح تعديل املزيانية 

 الفرعية للمجلس.

  حفص مزيانية لها يف جلنة مراسةل للفرق واجملموعة من أأجل انتداب من ميث بتوجيه  13/28/2018 رمققرار

 اجمللس برمس الس نة احلالية.

  ىل عقد لقاء تشاوري مع السادة رؤساء الفرق واجملموعة من أأجل تدارس بدلعوة  14/28/2018 رمققرار اإ

 بجمللس الوطين حلقوق االإنسان. موضوع تعيني أأعضاء
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 خمتلفات:  ❖

  ت اليت توهجها املؤسسات طلبات الزايرااملبدئية عىل  موافقة املكتببرضورة  17/28/2018 رمققرار

 التعلميية وامجلعيات لزايرة اجمللس.

  :للمتابعة ❖

 

 .حضور أأعضاء اجمللس لأشغال اجللسات العامة 
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ات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع  جلس ▪

  .2019الق انون المالي للسنة المالية  
 
 

يف ادلراسة  2018دجنرب  10أأمس االإثنني رشع جملس املستشارين يوم 

اجللسات عىل مس توى  2019والتصويت عىل مرشوع القانون املايل للس نة املالية 

لمالية الجنة ر يرتقم يدلتق خصصت الأوىل جلس تني معوميتني العامة،حيث عقد

، الربملانية عةولمجمرق والفدن الن لعامة ماللمناقشة و والتخطيط والتمنية الاقتصادية

 . والاقتصاد لماليةر ايوزالس يد  رد لى ع الالستما فامي خصصت الثانية

عبد القادر سالمة اخلليفة الرابع للرئيس  يداجللس تني الس  وقد ترأأس  

 والس يد أأمحد خلريف أأمينا.

يس تأأنف اجمللس أأشغاهل يف هذا الصدد يوم غد الأربعاء  نهذا ومن املقرر أأ 

مرشوع ن مول ألزء الجواد اعلى مت يوللتصص تخصأأخرى مية وعم اتجلسد بعق

والبت يف اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية من دلن جلنة املالية  القانون املايل

والتخطيط والتمنية الاقتصادية والتصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية أأمام اللجان 

 .ادلامئة

لفرعية وجواب احلكومة ا اريع املزيانياتختصص ملناقشة مش خرىويف اليوم ذاته ستنعقد جلسة معومية أأ 

وتفسري ، علهيا؛ والتصويت عىل مواد اجلزء الثاين ملرشوع قانون املالية، وكذا التصويت عىل املرشوع برمته

 يت.التصو 

 
 
 
 
 
 
 

 الجلسات العمومية...
 

 2018  دجنبر 11 /560العدد  -النشرة الداخلية
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 جاهز.جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع ق انون   ▪

 
 

 نربدج  04جملس املستشارين يوم الثالاثء  عقد

بعد جلسة الأس ئةل الشفهية، جلسة عامة ترشيعية  2018

لرئيس اجمللس عبد القادر سالمة اخلليفة الرابع برئاسة الس يد 

 85.18لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  خصصت

 .املتعلق بلسلفات الصغرية 18.97يغري مبوجبه القانون رمق 

 .جامعبالإ  املرشوع هذا ىلس عاجملل قصادوقد 
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 ة والتخطيط والتمنية الاقتصادية.اليجلنة امل ▪

اخملصصة للتصويت عىل مواد اجلزء الأول من  العامة الصباحيةمبارشة بعد اجللسة  2018دجنرب  12 الأربعاء◄

 :مرشوع قانون املالية برمس الس نة املالية

، وعىل 2019برمس الس نة املالية  نون املاليةمن مرشوع قالثاين مواد اجلزء اادلراسة والتصويت عىل  •

 مرشوع قانون املالية برمته؛

 .2019لتصويت عىل مشاريع املزيانيات القطاعية اليت تدخل مضن اختصاص اللجنة برمس س نة ا •

 
 

 .لأساس يةاتجلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيا ▪

اخملصصة للتصويت عىل مواد اجلزء الأول  الصباحية لسةمن اجل  ءبعد الانهتا ةمبارش  ،2018دجنرب 12  الأربعاء ◄

 :2019برمس الس نة املالية  قانون املالية من مرشوع

املالية تدخل مضن اختصاصات اللجنة برمس الس نة  القطاعية اليت تلتصويت عىل مشاريع املزيانياا    •

2019. 

 

 العدل والترشيع وحقوق االإنسان.جلنة  ▪

اخملصصة للتصويت عىل مواد اجلزء  الصباحية من اجللسة ءبعد الانهتا ةمبارش  ،2018دجنرب 12  الأربعاء ◄

 :2019برمس الس نة املالية  قانون املالية الأول من مرشوع

املالية تدخل مضن اختصاصات اللجنة برمس الس نة  القطاعية اليت تلتصويت عىل مشاريع املزيانياا    •

2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...والمؤقتة  برنامج اجتماعات اللجان الدائمة
 

 2018  دجنبر 11 /560العدد  -النشرة الداخلية
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 حة والقطاعات االإنتاجيةفالالجلنة  ▪

اخملصصة للتصويت عىل مواد اجلزء  الصباحية من اجللسة ءالانهتا بعد ةمبارش  ،2018دجنرب 12  الأربعاء ◄

 :2019برمس الس نة املالية  قانون املالية الأول من مرشوع

املالية نة تدخل مضن اختصاصات اللجنة برمس الس   القطاعية اليت تلتصويت عىل مشاريع املزيانياا    •

2019. 

 :الساعة احلادية عرشة صباحا عىل 2018دجنرب  19 الأربعاء ◄

 .املتعلق بلربيد واملواصالت 24.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  121.12دراسة مرشوع قانون رمق   •

 .والاجامتعية التعلمي والشؤون الثقافيةجلنة  ▪

اخملصصة للتصويت عىل مواد اجلزء  الصباحية من اجللسة ءبعد الانهتا ةمبارش  ،2018دجنرب 12  الأربعاء ◄

 :2019برمس الس نة املالية  قانون املالية الأول من مرشوع

املالية تدخل مضن اختصاصات اللجنة برمس الس نة  القطاعية اليت تلتصويت عىل مشاريع املزيانياا    •

2019. 

 احملتةل. واملناطق املغربيةوادلفاع الوطين  اخلارجية واحلدودجلنة  ▪

اخملصصة للتصويت عىل مواد اجلزء  الصباحية من اجللسة ءبعد الانهتا ةمبارش  ،2018دجنرب 12  الأربعاء ◄

 :2019برمس الس نة املالية  قانون املالية الأول من مرشوع

املالية تدخل مضن اختصاصات اللجنة برمس الس نة  القطاعية اليت تلتصويت عىل مشاريع املزيانياا    •

2019. 

 .للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العموميةاجملموعة املوضوعاتية امللكفة بلتحضري  ▪

 

 :2018دجنرب  11الثالاثء ◄

 .8قاعة لب بعد الزوال الثانية والنصفالساعة 

عداد وتقدمي التقرير  • العمومية يف جمال املرفق حول الس ياسات الوقوف عىل أ خر التطورات املتعلقة بإ

 .يمالعمو
 

 

 

 2018  دجنبر 11 /560العدد  -النشرة الداخلية 
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قيام البرلمانات    ئيس المجلس يدعو إلىر  ▪
  من أجلبأدوارها التشريعية والرق ابية  

 .تحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة
 

 بن حكمي الس يد املستشارين، جملس رئيس أأكد

 حتقيق أأن ،2018 دجنرب 06 امخليس يوم شامش،

 العاملي امليثاق يف الواردة والعرشين الثالثة الأهداف

 بأأدوارها الربملاانت قيام عىل مجيعا تتوقف للهجرة،

 .اجملال هذا يف والرقابية الترشيعية

 الربملاين امللتقى خالل شامش، بن الس يد وأأوحض

 7و 6 يويم مدى عىل املغريب الربملان عقده اذلي ادلويل

 هذه أأن ادلويل، الربملاين حتادالا مع برشاكة اجلاري دجنرب

 قانونية أأطر عوض غاية حول مجملها يف تدور لأهدافا

 .ونظامية منظمة أ منة، جهرات أأجل من مالمئة معومية وس ياسات

 واللجوء للهجرة وطنية وترشيعات س ياسات تبين يف الفعاةل للمسامهة اجلهود تنس يق رضورة عىل وشدد

 بلتقيد رباملغ الزتام مدى عن للتعبري وذكل ،والتضامنية واالإنسانية النبيةل هتاوهمم لهدفها وحمققة وانجعة جيدة

 مع مضموهنا يف تتقاطع أأن جيب اليت االإنسان، حبقوق املتعلقة ادلولية املواثيق مجيع يف املتضمنة واملبادئ بلأهداف

 .واللجوء للهجرة الوطنية الس ياسات أأهداف

شاكالت لقضااي وتدبري تعامل أأي أأن عىل التأأكيد ينبغي أأنه وأأضاف  يرتكز أأن جيب واملهاجرين الهجرة واإ

عطاء ورضورة االإنسان، حقوق مبادئ عىل  وجعلها والالجئني، املهاجرين محلاية الظروف، مجيع يف الأولوية، اإ

رادية س ياسات تبين يس تلزم الأمر أأن شامش، بن الس يد يؤكد ذكل، مع وبملوازاة الاعتبارات. لك فوق  انجعةو اإ

دماج وتيسري محلاية  دول بعض تبذلها اليت اجلهود ودمع الاجيابية، مبساهامهتم والاعرتاف والالجئني يناملهاجر  اإ

 عن فضال ادلويل، االإنساين والقانون االإنسان حقوق ملبادئ وفقا والالجئني املهاجرين معامةل أأجل من اجلنوب

 .جرةاله س ياسات عىل دميقراطية رقابة سةملامر  الوطنية للربملاانت الالزمة الوسائل توفري

 يرتبط رهاان بعتبارها الهجرة مع التعامل املستشارين، جملس رئيس حسب أأيضا، الرضورة وتقتيض

 املندجمة والس ياسات املقاربت تشجيع جيب وبلتايل وجتلياهتا، أأوهجها خمتلف يف البرشية التمنية مظاهر جبميع

 وتشجيع مندجمة، استباقية مقاربة تبين أأمهية عىل الصدد، هذا يف وركز، املنسجمة. وغري التجزيئية التدابري بدل

 للهجرة، االإجيابية ال اثر الاعتبار بعني والأخذ والوهجة، والعبور املصدر بدلان بني والبناء االإجيايب واحلوار ونالتعا

ىل مشريا ىل الرامية اجلهود عىل والرتكزي الاهامتم املقابل يف يتعني أأنه اإ  والتخيل للهجرة احملمتةل السلبية ال اثر تقليص اإ

 .الهجرة حول ومندجمة شامةل رؤية وتبين لسلبيةوا املس بقة والأفاكر التصورات عن

 

 أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية...
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 الس ياق، نفس يف ودعا،

ىل  الس ياسات بشأأن التجارب تبادل اإ

 واالإدماج، للهجرة املندجمة االإنسانية

 س نة منذ ملكةامل هنجته ما غرار عىل

 القارية ادليناميات وكذا ،2013

 للهجرة االإفريقية الأجندة سارك 

 من مببادرة املقرتحة العملية والآليات

طارها يف واملندرجة املغرب،  اكملرصد اإ

 .بلهجرة امللكف االإفريقي لالحتاد اخلاص واملبعوث للهجرة االإفريقي

عداد عن الربملانية الندوة هذه تسفر أأن يف الأمل عن شامش بن الس يد وأأعرب   ةاملسامه طريق خارطة اإ

 برملانية خمططات صياغة عىل والعمل املوضوع، حول مبراكش ادلويل احلكويم املؤمتر خمرجات متابعة يف الربملانية

عداد واللجوء، الهجرة بشأأن للمغرب االتفاقية املامرسات وتوس يع الوطنية، الترشيعات ملالءمة  توجهيية مبادئ واإ

 .اعامتده سيمت اذلي امليثاق مضامني عم اتساقها لضامن الهجروية التدفقات تدبري س ياساتل 

شارةو   "العامل يف الهجرة وضعية حتليل" حول تمتحور جلسات مخس اللقاء برانمج ضمنت فقد لالإ

رشادات"و  مناقشة"و "الربملانيني ودور الوطنية التحدايت"و "العاملي امليثاق تنفيذ أأجل من الربملانيني لفائدة اإ

قلمييا املس توى عىل والتنفيذ التحدايت  ".احمليل املس توى عىل التنفيذ مبادرات"و "الإ
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رئيس المجلس يجري مباحثات مع   ▪

 رئيسة االتحاد البرلماني الدولي.
 

أأجرى رئيس جملس املستشارين 

 6الس يد حكمي بن شامش، يوم امخليس 

مبقر اجمللس مباحثات مع رئيسة  2018دجنرب 

يدة غابرييال االإحتاد الربملاين ادلويل الس  

، وذكل (Gabriela Guevas )كـــويفاس

عىل هامش مشاركهتا يف املؤمتر الربملاين 

ادلويل حول الهجرة اذلي ينظمه الربملان 

يب مبجلس يه برشاكة مع الاحتاد الربملاين املغر

 .ادلويل

شادته مبس توى عالقات التعاون اعزتازهيف بداية هذه املباحثات، عرب رئيس اجمللس عن  القامئة بني  واإ

ومضنه جملس املستشارين والاحتاد الربملاين ادلويل، واليت عرفت يف الس نوات الأخرية دينامية نوعية الربملان املغريب 

طة بجليل وممتزية مكنت من اس تعراض مجةل من القضااي اليت تس تأأثر بهامتم برملانيي العامل والس امي مهنا القضااي املرتب

والتغريات املناخية، والعداةل  2030-2015املس تدامة  دلولية املرتبطة بأأهداف التمنيةاجلديد من الأجندات ا

  .الاجامتعية، والهجرة

وجدد الس يد الرئيس الزتام ودمع جملس املستشارين جلهود الاحتاد الربملاين كنظمة عريقة ووازنة عىل 

مهة يف بناء نظام اليت تواهجها دول اجلنوب، للمساايت العابرة للقارات خصوصا تكل املس توى ادلويل، جملاهبة التحد

طار منظومة متعددة الأقطاب عادةل ومتوازنة ومنصفة، مربزا يف هذا  دويل جديد أأقل عنفا وأأكرث عدال، يف اإ

بري الهجرة، هام جتربتان الس ياق أأن المنوذج املغريب يف جمال حماربة العنف والتطرف، وس ياس ته الرائدة يف جمال تد

 .ربة مع رشاكهئم داخل الاحتاد الربملاين ادلويلن، ليتقامسها الربملانيون املغاجديرات

كام أأكد الس يد حكمي بن شامش اخنراط جملس املستشارين ادلامئ يف الرؤية املؤسساتية االإصالحية اليت 

ليت مكنت من فتح أ فاق االإحتاد الربملاين ادلويل، وا برشهتا الس يدة اكبرييال كويفاس برون منذ انتخاهبا عىل رأأس

ىل مرحةل جديدة يف مسار ترس يخ ادلميقراطية وتعزيز حقوق واعدة ال سترشاف ممكنات الانتقال بلربملان ادلويل اإ

 .االإنسان وتقوية مياكنزيمات احلاكمة
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ذلي ول الهجرة والتمنية مبراكش واواعترب رئيس اجمللس أأن اخلالصات اليت ستمتخض عن املؤمتر ادلويل ح

جهرة أ منة ومنظمة ومنتظمة، س يضع عىل الاحتاد الربملاين ادلويل وعىل الربملاانت الوطنية سيتضمهنا امليثاق من أأجل 

واجلهوية، مسؤوليات كبرية لبلورة خارطة طريق بشأأن املسامهة الربملانية يف متابعة مضامني ميثاق مراكش، عرب 

عداد خمطط برمل مع هذا امليثاق من خالل صياغة مبادئ  ، وملالءمة الترشيعات الوطنيةاين لتتبع الزتامات احلكوماتاإ

دماج املهاجرين  .توجهيية لتأأطري الس ياسات الوطنية خبصوص حامية واإ

ىل اململكة املغربية للمشاركة يف هذ ه من هجهتا، عربت رئيسة الاحتاد الربملاين ادلويل عن اعزتازها بزايرهتا اإ

ى يف مسار الأنشطة واملبادرات النوعية اليت يقوم هبا الربملان ة الهامة، واليت تعد لبنة أأخر التظاهرة الربملانية ادلولي

  .املغريب ومضنه جملس املستشارين برشاكة وتنس يق مع الاحتاد الربملاين ادلويل

م الربملانيني املغاربة ومشاركهتويف هذا الس ياق، أأشادت رئيسة الاحتاد الربملاين ادلويل بنشاط وحيوية 

ملاين ادلويل خصوصا مضن اجملموعتني الافريقية والعربية، مؤكدة ان املسار ادلميقراطي وجو الفاعةل داخل الاحتاد الرب 

الاس تقرار بملغرب رمغ تواجده يف ظل جوار وحميط معقد، ينبين عىل مؤسسات قوية ومضهنا الربملان املغريب اذلي 

قلميي أأو ادلويل، خصوصا املرتبطة دايت اجلديدة سواء عىل املس تو بادرات نوعية يف جماهبة التحطاملا سامه مب  يني االإ

 .مهنا بلعنف واالإرهاب، والهجرة، والتغريات املناخية، والأمن الغذايئ والطايق

ملتفردة جمللس وبعد أأن عربت رئيسة الاحتاد الربملاين ادلويل عن مواكبهتا وتتبعها للمبادرات املمتزية وا

ليات املؤمتر ادلويل حول املصاحلات اليت ستنظمه رابطة جمالس دت اس تعدادها للمشاركة يف فعااملستشارين، أأك

الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف افريقيا والعامل العريب برئاسة الس يد حكمي بن شامش خالل شهر يناير 

، واذلي 2019فرباير  20رر عقده بتارخي ويل للعداةل الاجامتعية املق، والنسخة الرابعة للمنتدى الربملاين ادل2019

فرباير من  20ينظمه اجمللس بشلك دوري ومنتظم احتفاء بليوم العاملي للعداةل الاجامتعية اذلي يصادف اترخي 

 .لك س نة

 .هامتم املشرتككام تناول اجلانبان، خالل هذه املباحثات، مجموعة من القضااي الوطنية وادلولية ذات الا
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 . ل رئيس برلمان دول األنديزقبااست ▪

 
 
 

 حكمي الس يد املستشارين جملس رئيس أأجرى     

 الس يد الأنديز دول برملان رئيس مع مباحثات شامش، بن

Vallejo Quiroz Hugo، العام بأأمينه مرفوقا 

 5 الأربعاء اليوم وذكل ،Chiliquinga  Eduardoالس يد

 اجمللس. مبقر 2018 دجنرب

 عن اجمللس رئيس عرب اللقاء، هذا بداية يف     

 ومتانة قوة جتسد اليت الزايرة هذه بأأمهية الكبري اعزتازه

 الأنديز، دول وبرملان املستشارين جملس بني القامئة العالقات

 حتت املغربية اململكة تولهيا اليت الاسرتاتيجية بلأمهية مذكرا

 نرصه السادس دمحم املكل اجلالةل لصاحب الرش يدة القيادة

طار يف ادلولية رشأاكهتا لتنويع هللا،  اتفاقية توقيع فتحها اليت الواعدة ال فاق مربزا جنوب، ــ جنوب التعاون عالقات اإ

ىل متقدم، رشيك بصفة املغريب الربملان انضامم  وشعوب برملاانت مع العالقات وتوطيد عزيزت مسار يف الأنديز برملان اإ

 املنطقة.

 الانسانية والقمي الروابط عىل قوية دالالت من اللقاء هذا ميثهل عام اجمللس رئيس الس يد ربع كام     

ىل داعيا املشرتك، والطموح القوية واالإرادة  مس توى برتمجة كفيةل جديدة صفحة تدشني يف الزايرة هذه استامثر اإ

 ومبادرات معل برامج اىل التعاون اتفاقية امنيوملض الأنديز، بربملان الأعضاء وادلول املغرب بني القامئة اتالعالق هذه

 بلهجرة مهنا املرتبط خصوصا املنطقتني، شعوب وانتظارات املشرتكة والقضااي التحدايت عن جتيب ملموسة

 املناخية. والتغريات

 قلمييةاإ  برملانية كنظمة الأنديز دول برملــــان يلعبه اذلي ادلور أأمهية عىل اجمللس رئيس الس يد وأأكد      

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

طار للحوار كفضاء  بالعتبارات لثنائيةا العالقات تأأثر جراء الضائعة الفرص تدارك اجل من املشرتك للعمل واإ

آلية يشلك أأن شأأنه من املنتدى هذا أأن مربزا الباردة، احلرب اتخملف أأعقد من كواحدة لعقود الأيديولوجية  للرتافع أ

 ادلولية. الربملانية احملافل خمتلف يف التينية والأمريكو الافريقية القارتني شعوب وطموحات تطلعات لك حول
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 اللقاء، هذا خالل املستشارين، جملس رئيس واس تعرض     

 الصحراء بقضية املتعلقة والاجامتعية والس ياس ية التارخيية اجلوانب خمتلف

 والسمل الأمن عىل خماطر من املفتعل الزناع هذا أأمد طول يفرضه وما املغربية،

قلمييا والاس تقرار  الأنديين الربملان مكوانت لك عنه عربت اذلي النبيل بملوقف االإطار هذا يف مش يدا وهجواي، اإ

 الزناع لهذا وهنايئ عادل كحل اذلايت للحمك املغربية للمبادرة دمعها وخصوصا ربية،املغ للمملكة الرتابية الوحدة بشأأن

طار يف املفتعل  للمملكة. والرتابية الوطنية الس يادة اإ

 ومتتني تعزيز تروم اليت املغربية للمملكة بزايرته اعزتازه عن الأنديز دول برملان رئيس عرب هجته، من    

 املنطقتني. شعوب بني والتقارب كةوالشـرا التعاون عالقات جسور

 املغرب يبذلها اليت واحلثيثة اجلادة اجلهود بدمع الزتامه الأنديز دول برملان رئيس جدد الس ياق، هذا ويف  

 هبا تقدم اليت اذلايت احلمك مبادرة رأأسها وعىل للزناعات، يةالسلم  احللول عن والبحث احلوار منطق تغليب سبيل يف

 املغربية. الس يادة حتت الزناع لهذا هنايئ كحل املغرب

 اليتيين، أأمريكو أأفريقي برملاين منتدى تشكيل مبادرة ،Vallejo Quiroz Hugo الس يد مثن كام       

ايه معتربا سامع جديرا فضاء اإ  املس توى عىل سواء املشرتكة، والتحدايت لرهاانتا خبصوص القارتني شعوب صوت بإ

قلميي  املقبةل ادلورة يف لعرضها اس تعداده االإطار هذا يف مؤكدا ادلولية، القضااي لك مس توى عىل أأو واجلهوي، االإ

 وذات النوعية، املبادرة هذه الإرساء امللموسة واخلطوات اللبنات وضع أأجل من الأنديين للربملان العامة للجمعية

 التارخيية. وامللحاحيـة ضـرورةال

 عن Chiliquinga Eduardo الس يد الأنديين لربملانل العام الأمني عرب اللقاء، ختام ويف          

 مصاحل خدمة يف دور من لها وملا الترشيعيتني، املؤسس تني جتمع اليت التعاون عالقات ملس توى العميق ارتياحه

ىل املشرتكة الس ياس ية االإرادة صدق ةترمج رضورة عىل مؤكدا املنطقتني، شعوب  أأجل من ملموسة معل برامج اإ

 اجلانبني. بني املمتزية والتعاون الصداقة عالقات وتعميق وتوطيد واخلربات التجارب تبادل

جياد أأجل من للمغرب اجلادة للمساعي الأنديين الربملان مكوانت دمع أأن أأكد كام         سلمي هنايئ حل اإ

 هذا خبصوص هاتروجي  مت طاملا اليت الأطروحات بزيف اقتناعه عىل ينبين املغربية، الصحراء حول املفتعل للزناع

 بخلصوص. الأكوادور ومجهورية معوما الأنديز دول داخل الزناع

ىل السابق الرئيس رفقة زايرته أأن الأنديز دول لربملان العام الأمني وأأكد       من بدعوة املغربية اململكة اإ

قالمي زايرته وخصوصا ،2018 يوليوز يف شامش بن حكمي الس يد املستشارين سجمل رئيس  من مكنته وبيةاجلن للأ

 الأقالمي. هذه تمنية أأجل من املغربية اململكة تبذلها اليت اجلهود وعىل بملنطقة، الوضع حقيقة عىل الوقوف

 مالحظ كعضو الانضامم اتفاقية 2018 يوليوز شهر وقع املغريب الربملان أأن بلتذكري وجدير هذا       

 الربملان متتيع مت املستشارين، جملس مبقر الطرفان وقعها اليت قيةاالتفا هذه ومبقتىض الأنديين. الربملان دلى دامئ،

فريقي بدل أأول بذكل ليكون متقدم رشيك بصفة املغريب  دول: يضم برملان يف املاكنة هذه يتبوأأ  وعريب غاريبوم اإ

ضافة وبوليفيا، واالإكوادور والبريو وكولومبيا الش ييل  الربملاين التكتل لهذا الهنايئ الانضامم بصدد اليت الارجنتني اىل اإ

قلميي  الهام. االإ
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الوزير األول لجمهورية  استقبال   ▪
 .التشيك  

 
 خليفة احللوطي االإهل عبد الس يد اس تقبل       

 الوزير Babiš Andrej الس يد املستشارين جملس رئيس

 هام وفد رأأس عىل بالدان يزور اذلي التش يك مجلهورية الأول

 يوم وذكل الأعامل، ورجال بالده حكومة مسؤويل من

 اجمللس. مبقر 2018 دجنرب 4 الثالاثء

 احللوطي االإهل عبد الس يد أأبرز اللقاء، هذا وخالل

 بني املمتزية والتعاون الصداقة عالقات تشهدها اليت ادلينامية

 الزايرة بعد أأكرث تعززت واليت التش يك، ومجهورية املغرب

 السادس محمد ملكلا اجلالةل صاحب هبا قام اليت التارخيية

رساء مسار يف فتحهتا اليت الواعدة وال فاق ،2016 مارس يف التش يك مجلهورية هللا نصـره  بني منوذجية رشاكة اإ

 البدلين.

 خمتلف يف املغرب عرفها اليت املهيلكة االإصالحات مسلسل عىل التش ييك الوفد احللوطي الس يد وأأطلع

 اخلصوص عىل ترتبط واليت اململكة تبنهتا اليت واللجوء، للهجرة اجلديدة الوطنية الس ياسة عند توقف كام اجملاالت،

 .االإنسان حبقوق املتعلقة للمملكة، ادلولية لاللزتامات تتوجيا بعتبارها والأمنية قانونيةوال االإنسانية بجلوانب

ىل احللوطي الس يد ودعا   بلعالقات أأكرث اءلالرتق البدلين بني املشرتك التعاون جمال يف اجلهود مضاعفة اإ

ىل الاقتصادية ليه يطمح وما املمتزية الس ياس ية العالقات مس توى اإ  حريص املغرب أأن مؤكدا الصديقان، الشعبان اإ

قلميية. ادلولية القوى مع الاسرتاتيجية رشأاكته تنويع عىل  واالإ

ىل وطياحلل الس يد وتطرق  معل وبرامج شاريعم  بلورة خالل من املشرتك الربملاين التعاون تعزيز أأمهية اإ

 الس يد املستشارين جملس لرئيس الهامة بلزايرة االإطار هذا يف مذكرا الصديقني، والشعبني البدلين ملصاحل خدمة

ىل شامش بن حكمي  بني الربملانية القاتالع تنش يط يف لعبته اذلي وادلور ،2016 ماي يف التش يك مجهورية اإ

 الصديقني. البدلين

 مجلهورية الثابت بملوقف احللوطي االإهل عبد الس يد أأشاد للمملكة، رتابيةال الوحدة قضية وخبصوص 

 يف مذكرا الزناع، لهذا هنايئ س يايس حل الإجياد املتحدة الأمم جلهود وادلامع املغربية، الصحراء قضية بشأأن التش يك

ايه معتربا املصداقية، ذيو  بجلدي ادلويل اجملمتع قبل من وصف اذلي اذلايت للحمك املغريب بملقرتح الس ياق هذا  اإ

طارا  للمملكة. والرتابية الوطنية الس يادة حتت اجلنوبية أأقالمينا حول املفتعل الزناع هذا الإهناء اإ
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 اذلي الكبري التقدم مس توى التش ييك الأول الوزير أأبرز جانبه، من

   بملغرب. بالده جتمع اليت املتينة والتعاون الصداقة عالقات ممثنا افريقيا، يف صاعدة كقوة املغرب يعرفه

 ورجال احلكومة من املس توى رفيع وفد رأأس عىل لبالدان زايرته أأن التش ييك الأول الوزير وأأكد     

عطاء تروم عاملالا  الشـريك يعد املغرب وأأن س امي البدلين، بني الاقتصادي التعاون لعالقات أأكرث وقوة جديد نفس اإ

 الافريقية. بلقارة التش يك ةمجلهوري الثاين الاقتصادي

 رؤية وفق االإفريقية بلقارة املغرب يلعبه اذلي الرايدي بدلور التش يك مجلهورية الأول الوزير ونوه    

 وهجود الهجرة، جمال يف املتبعة الس ياسة أأمهية االإطار هذا يف مربزا هللا، نرصه السادس محمد املكل اجلالةل صاحب

 الرشعية. غري والهجرة رهاباالإ  حماربة جمال يف املغرب

ىل التش ييك الأول الوزير ودعا      تبادل عىل العمل خالل من املشرتك الربملاين التعاون وتعميق تعزيز اإ

 عالقاهتام عىل س نة 60 مرور ذكرى القادمة الس نة خيدلان البدلين وأأن خصوصا والتجارب، اخلربات وتقامس اتالزاير 

 ادليبلوماس ية.

 وسفريا املستشارين، جملس رئيس انئبا الصويري امحليد وعبد كوسكوس محيد الس يدان اء،اللق حضــر    

 وبراغ. الربط من لك يف املعمتدين البدلين
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انتخاب المستشار السيد نبيل   ▪
األندلسي رئيسا للجنة الشؤون  
الق انونية والتشريعية وحقوق االنسان  

 بي.التابعة للبرلمان العر 
 

 

انتخب الس يد نبيل الأندلويس، عضو فريق العداةل 

والتمنية مبجلس املستشارين، وممثل اجمللس بلربملان العريب، 

رئيسا للجنة الشؤون القانونية والترشيعية وحقوق االإنسان، 

جامع أأعضاء اللجنة،  يف  لالس متراروذكل بعد جتديد الثقة فيه بإ

د أأحد اللجان الأربع ادلامئة رؤس اللجنة الترشيعية، واليت تعت

 .بلربملان العريب

جتديد أأهجزة الربملان  انتخابتوقد جرت 

دجنرب اجلاري مبقر جامعة ادلول  8العريب، يوم السبت 

 .العربية بلقاهرة
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البيان الختامي حول المؤتمر   ▪
البرلماني الدولي بمناسبة اعتماد  

هجرة آمنة    الميثاق العالمي من أجل
 ومنظمة ومنتظمة

 (.2018دجنبر   06/07  لمان المغربيمقر البر ) 
 

 

دجنرب  7و 6حنن برملانيو العامل، اجملمتعون بلربط يويم  .1

بدعوة من برملان اململكة املغربية، نلزتم بس تعامل  2018

اكمل سلطاتنا من أأجل املسامهة يف تنفيذ امليثاق العاملي 

ومنتظمة، اذلي ستمت املصادقة  ظمةمن أأجل جهرة أ منة من

 مبراكش. 2018دجنرب  11و 10عليه رمسيا يويم 

نعرب عن امتناننا لربملان اململكة املغربية عىل مبادرته  .2

بتنظمي هذا املؤمتر حول الهجرة بلتعاون مع الاحتاد 

الربملاين ادلويل، واس تقبالنا يف الربط. وحنيي س ياسة 

وتبادل  رة، وكذا مبادراهتا يف هذا الصدد بمتكني اجملموعة ادلولية من فضاء للحوارلهجاململكة املغربية يف جمال ا

 الرأأي بشأأن املامرسات الفضىل يف جمال الهجرة عىل غرار اجامتعات الربط ومراكش.

عطاء أأفق برملاين للم  .3 شات ناق نقر بدلور اذلي اضطلع به الاحتاد الربملاين ادلويل عىل مدى الس نتني الأخريتني بإ

هدفا يتضمهنا امليثاق العاملي. ونعرب يف هذا الصدد عن  23واملفاوضات اليت أأسفرت عن اختيار وصياغة 

"تعزيز ، عىل قرار حيمل عنوان 2018ارتياحنا ملصادقة الربملاانت الأعضاء يف الاحتاد الربملاين ادلويل، يف أأكتوبر 

دارهت التعاون الربملاين يف جمال الهجرة،  أأفق املصادقة عىل امليثاق العاملي من أأجل جهرة أ منة ومنظمة ا يفوحاكمة اإ
 ومنتظمة".

طارا متينا من أأجل معل متشاور بشأأنه يتوىخ  .4 ننا مقتنعون بأأن امليثاق العاملي بشلك اإ وبصفتنا برملانيني، فاإ

طار أأهداف البضامن جهرات أ منة ومنظمة ومنتظمة. ويعترب امليثاق العاملي مالمئا بلنس بة مجليع الشعوب و  دلان يف اإ

 ، بعد أأن أأصبحت الهجرات ظاهرة عاملية.2030برانمج التمنية املس تدامة املنصوص علهيا يف 

مياننا بلرساةل اجلوهرية للميثاق العاملي، واليت مفادها أأن زمن الس ياسات الوطنية املعزوةل يف جمال  .5 نؤكد اإ

اسرتاتيجيات منسقة ومتالمئة أأكرث مع أأهداف معلية  الهجرة، قد وىل، ذكل أأن املقاربة الشامةل للهجرة تتطلب

ذه الغاية، س نعمل عىل تعزيز التعاون الربملاين هبدف حمددة. ويف هذا الصدد، يعترب التعاون ادلويل أأساس يا. وله

تيسري جناح الاسرتاتيجيات وتبادل املامرسات الفضىل وتنفيذ مقتضيات الآليات املتعددة الأطراف ورشأاكت 

 .ف أأخرى مبا يف ذكل هيئات اجملمتع املدين واملنظامت ادلولية حىت نمتكن معا من تنفيذ امليثاقمع أأطرا
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ذ نعتقد أأيضا أأ  .6 نه من املهم أأال تكون مقاربة الهجرة فقط من زاوية الأمن، اإ

الأمر يتعلق بقضااي التمنية وحقوق االإنسان واليت تتطلب مقاربة عىل 

اانت. ويتطلب ذكل تمنية وتطوير القدرات مس توى مجموع احلكومات والربمل

عداد س ياسات يف جمال الهجرة، مالمئة للس ياقات الاجامتعية  املؤسساتية واإ

رشاك  والاقتصادية والبيئية. وبصفتنا برملانيني ينبغي أأن نطالب بأأن تمت بلورة هذه الس ياسات وتنفيُذها، وبأأن يمت اإ

د الربملاين ادلويل واجملموعة ادلولية مساعدة الربملاانت اليت ال تتوفر، يف املهاجرين أأنفسهم يف بناهئا. وينبغي لالحتا

 حىت تمتكن من مراقبة تنفيذ هذه الس ياسات. الوقت احلايل، عىل القدرات الرضورية

ننا نلزتم مبضا .7 ذ نقر بملسامهة الأساس ية اليت ميكن، ويتعني، عىل الربملاانت تقدميها لتنفيذ امليثاق العاملي، فاإ عفة اإ

 :اجلهود للعمل من أأجل تدبري الهجرات بشلك الئق وعىل حنو حيرتم الكرامة البرشية وخاصة

رين ومهنم، بلتحديد، من يوجد يف أأوضاع هشاشة، وذكل بفضل التصديق عىل املواثيق من خالل حامية املهاج •

خالل اس تعامل الآليات الربملانية  ادلولية املتعلقة حبقوق االإنسان واتفاقيات منظمة العمل ادلولية وتنفيذها، ومن

ىل حقوق االإنسان اليت  فامي به اليت متكننا من أأن نطلب من احلكومات تقدمي تقارير عام قامت به أأو مل تقم يرجع اإ

 ؛تكرسها هذه الآليات

من خالل مجع شهادات، والهنوض بس ياسات، مبنية عىل وقائع تقدم وهجات نظر متوازنة حول الهجرات تيرس  •

دماج مه والاحرتام املتبادلني بني املهاجرين وجممتعات الاس تقبال بعتبار ذكل مسؤولية متبادةلالتفا ؛ وكذا اإ

هاجرين يف اجملمتع. ويتطلب ذكل التأأكيد عىل مجع املعطيات احلقيقية واس تعاملها، كام يتطلب ضامن اعامتد القوانني امل 

مح ومجيع أأشاكل المتيزي والتبليغ عن مجيع التجاوزات اليت املالمئة لزجر كراهية الأجانب والعنرصية وعدم التسا

 ؛قد حتدث

ىل "اختيار"  • جراءات للقضاء عىل أأس باب الهجرة من خالل حتويل الهجرات اإ عوض أأن تكون "رضورة" بفضل اإ

العملية  القرسية مبا يف ذكل الفقر املدقع وُسوء التدبري والتغريات املناخية، ومن خالل معل جامعي يتوىخ املاكحفة

النظامية  لهتريب املهاجرين والاجتار يف البرش. ومن أأجل ذكل، ينبغي أأيضا أأن نعمل عىل حتسني مسارات الهجرة

 وبلتايل، توس يع "اختيار" املهاجرين اذلين يبحثون عن مس تقبل أأفضل يف أأماكن أأخرى.

عداد وتنفيذ خطة معل برملانية بش .8 طار برملاانتنا عىل اإ أأن الهجرات "جتسد الالزتامات اليت نلزتم بلعمل يف اإ

، وتكل 2018متت املصادقة عليه يف أأكتوبر مت التعهد هبا يف قرار الاحتاد الربملاين ادلويل السابق اذلكر، واذلي 

الواردة يف امليثاق العاملي وكذكل الالزتامات اليت عىل ادلول الوفاء هبا مبوجب القانون ادلويل حلقوق االإنسان، 

عداد تقري طار املنتدى يف دراسة الهجرات 2021ر لالحتاد الربملاين ادلويل يف أأفق واإ . ونلزتم أأيضا بملسامهة يف اإ

لهيا امليثاق العاملي، وذكل هبدف التعرف عىل التقدم احملقق يف تنفيذ مجيع مقتضيات امليثاق ادلول  ية اذلي يشري اإ

دماج الأهداف اليت يتوخاها يف اجله ود اليت نبذلها لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة الواردة العاملي والتعريف به واإ

 .2030برانمج يف 
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 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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