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 03/2019رقم  اجتماع   ▪
 2019يناير 21االثنين    ليوم

 

 رئيس اجمللس برئاسة الأس بوعي هاجامتع 2019 يناير 21الثنني ا مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 :، وحضور الأعضاء السادةشامش حكمي بنالس يد 

 

 ؛اخلليفة الأول للرئيس : عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :  عبد القادر سالمة ▪

 للرئيس؛اخلليفة اخلامس  :  عبد امحليد الصويري ▪

 ؛حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس؛ :   عز ادلين زكري ▪

 ؛أأمني اجمللس :   محمد عدال ▪

 .أأمني اجمللس :   أأمحد تويزي ▪

 

 :الاجامتع لك من السادة فامي اعتذر عن حضور هذا

 حماسب اجمللس؛ :          عبد الوهاب بلفقيه ▪

 .أأمني اجمللس :   أأمحد اخلريف ▪

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
 

 2019  يناير 29 /566العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



3 
 

 

 

 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 

 العالقات مع املؤسسات ادلس تورية: ❖

 

 حاةل 01/03/2019قرار رمق بالغ بإ لقانون رمق ب توصل هذه احملمكةن أأ الس يد رئيس احملمكة ادلس تورية بش اإ

بداء مالحظات  38.15 عند  كتابية حول أأحاكمهاملتعلق بلتنظمي القضايئ، عىل الفرق واجملموعة الربملانية من أأجل اإ

 .الاقتضاء

 

 التنس يق مع جملس النواب ❖

 دراج املوضوع  بملوافقة 03/2019/ 02 قرار رمق حداث جلنة تنس يق بني مؤسسايت لتدبري العرائض، واإ عىل اإ

 مضن جدول أأعامل جلنة التنس يق بني اجمللسني.

 

 :الترشيع ❖

 

 اخلليفةبرئاسة  الشفهيةبعد جلسة الأس ئةل  2019يناير  22يوم  جلسة عامة بربجمة 03/2019/ 03 قرار رمق 

 الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة، لدلراسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة:

 يتعلق بملساعدة الطبية عىل االإجناب؛ 47.14مرشوع قانون رمق  ▪

حداث مؤسسة الأعامل الاجامتعية للأشغال العمومية يف اإطار قراءة اث 84.13مرشوع قانون رمق  ▪  نية؛يقيض بإ

املتعلق بلعالمات املمزية للمنشأأ واجلودة  25.06يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  51.14مرشوع قانون رمق  ▪

 للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية؛

 مبؤسسة الوس يط. يتعلق 14.16 رمق قانون مرشوع ▪

 صباحا عرش عىل الساعة احلادية  2019يناير  22ندوة الرؤساء لالجامتع يوم  بدعوة 04/03/2019قرار رمق

 .نظمي املناقشة بجللسة الترشيعيةلت 

 

 
 2019  يناير 29 /566العدد  -النشرة الداخلية

 

 مجلس المستشارين
 



4 
 

 

 اللجان ادلامئة واملؤقتة: ❖

 رئيسة جلنة تقيص احلقائق حول" مأ ل  راسةلمب 05/03/2019قرار رمق

االتفاقية الاجامتعية جلرادة والربانمج الاقتصادي املصاحب لها" من أأجل 

 االإخبار بنهتاء الآجال القانونية وادلعوة اىل موافاة الرئاسة بتقرير اللجنة.

 :الأس ئةل الشفهية ❖

 2019يناير  22عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  بملوافقة 06/03/2019قرار رمق ،

 برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة.

 2019فرباير  12حماور اجللسة الشهرية املتعلقة بلس ياسة العامة املربجمة بتارخي  بتحديد 07/03/2019قرار رمق 

 ، فامي ييل:عىل الساعة الثالثة زوالا

 وأأثرها عىل قطاع التجارة؛ والرضيبية التدابري امجلركية .1

 برانمج احلد من الفوارق اجملالية والاجامتعية. .2

 

 تقيمي الس ياسات العمومية: ❖

 االإسرتاتيجيةموعد الاجامتع الأول للمجموعة املوضوعاتية امللكفة مبناقشة وتقيمي  بتحديد 08/03/2019قرار رمق 

 .احلادية عرش صباحاعىل الساعة  2019يناير  29يوم الثالاثء الوطنية للامء، 

 العالقات اخلارجية: ❖

 يناير  23يوم الأربعاء عىل اس تقبال الأمني العام لوزارة اخلارجية الربيطانية  بملوافقة   09/03/2019قرار رمق

 عىل الساعة الثانية عرش زوالا. 2019

 اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد امحليد الصويري حلضور املؤمتر التاسع  بنتداب 03/2019/ 10قرار رمق

 ببيدجان. 2019مارس  15و  11مابني للجمعية االإفريقية للتقيمي اذلي س يعقد برشاكة مع احلكومة االإفوارية 

 جراء لقاء مع رئيسة امجلعية الوطنية الفيتنامية خالل زاي 03/2019/ 11قرار رمق رهتا الرمسية بملوافقة عىل اإ

 .2019أأبريل 06و 03للمملكة املغربية اليت ستمت ما بني 

 مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون بأأن يتحمل جملس  عىل بملوافقة 12/03/2019 قرار رمق

املستشارين مصاريف زايرة رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الش يوخ الكولوميب لبالدان والوفد املرافق هل 

 .2019فرباير  02يناير و 26بني وعددمه أأربعة، واليت ستمت ما 

 املوهجة من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون للسادة  ادلعوة عىل بملوافقة 13/03/2019 قرار رمق

املستشارين اذلين س بق وأأن شاركوا يف اإحدى ادلورات التعريفية ملنظمة حلف شامل الأطليس وذكل حلضور 

حول التعاون بني اململكة املغربية ومنظمة حلف شامل  2019يناير  22الثالاثء يوم ندوة مبقر وزارة اخلارجية 

  .الأطليس
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 عىل مشاركة املستشار الس يد نبيل  ملوافقةب 14/03/2019قرار رمق

الأندليس عضو الربملان العريب يف اجللسة الافتتاحية لدلورة اخلامسة عرش 

يناير  28يوم للجنة حقوق االإنسان العربية )جلنة امليثاق( اليت ستنعقد بلقاهرة 

2019. 

 25و 20بني الأمرييك اذلي س يقوم بزايرة اإىل املغرب ما  الوفد عىل اس تقبال بملوافقة 15/03/2019 قرار رمق 

 .2019يناير 

 

 امللتقى الربملاين للجهات ❖

 أأعضاء املكتب بلتنس يق مع جمالس اجلهات من أأجل حتديد مواضيع ومواعيد بتلكيف 16/03/2019قرار رمق 

 انعقاد الندوات املوضاعتية اجلهوية تنفيذا لتوصيات امللتقى الربملاين للجهات.

 

 : خمتلفات ❖

 

 لفائدة:نجملس املستشاريعىل طلب زايرة مقر  بملوافقة 2019 /20/03قرار رمق ، 

 البرئ اجلديد. –الثانوية التأأهيلية عقبة بن انفع العمومية  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019  يناير 29 /566العدد  -النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين
 



6 
 

 

 
 

 02/2019رقم  اجتماع   ▪
 2019  يناير 14االثنين    ليوم

 

الس يد رئيس اجمللس  برئاسةه الأس بوعي اجامتع2019يناير 14مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  عقد

 ، وحضور الأعضاء السادة:حكمي بنشامش
 

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :   عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :                 عبد الااله احللوطي ▪

 الثالث للرئيس؛اخلليفة  :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :   عبد القادر سالمة ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :                عبد امحليد الصويري ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 حماسب اجمللس؛ :   عز ادلين زكري ▪

 أأمني اجمللس؛ :    محمد عدال ▪

 أأمني اجمللس. :   أأمحد تويزي ▪

 

 اعتذر عن حضور هذا الاجامتع لك من السادة:فامي 

 ؛حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 .أأمني اجمللس :   أأمحد اخلريف ▪

 

 

 

 

 
 2019  يناير 29 /566العدد  -النشرة الداخلية

 

 مجلس المستشارين
 



7 
 

 

 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 الترشيع: ❖

 

  آخر  ،عىل أأبعد تقدير ،مقرتح مراجعة النظام ادلاخيل للمجلسمناقشة بربجمة  01/02/2019رمققرار خالل أ

 جلسة عامة س تربمج يف ممت ادلورة اجلارية؛

  مناقشة برجمة و يف  اإىل تويخ الرسعة والترشيع وحقوق االإنسان مكتب جلنة العدلبدعوة  02/02/2019رمققرار

 ؛مقرتح تعديل النظام ادلاخيل للمجلس

  مقتضيات النظام ادلاخيل بشأأن الغيابت غري املربرة، عرب البدء بتوجيه تنبهيات  بتطبيق 03/02/2019رمققرار

 بدون عذر؛ للمتغيبني

  الشهرية الأس ئةلبعد جلسة  مبارشة 2019يناير  15الثالاثء  جلسة عامة يومبعقد  04/02/2019رمققرار، 

آت  39.89بتغيري وتمتمي القانون رمق  91.18مرشوع قانون رمق لدلراسة والتصويت عىل  املأأذون مبوجبه يف حتويل منشأ

 برئاسة الس يد عبد القادر سالمة اخلليفة الرابع للرئيس، والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة؛عامة اإىل القطاع اخلاص، 

  لرتتيب املناقشة بجللسة ، 2019 يناير 15يوم الثالاثء  ندوة الرؤساء اإىل عقدبدلعوة  05/02/2019رمققرار

 العامة، برئاسة الس يد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع للرئيس.

 

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

 

  يناير  15الثالاثء  عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية الشهرية ليومبملوافقة  06/02/2019رمققرار

 برئاسة الس يد رئيس اجمللس، والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة.، 2019

 

 اللجان ادلامئة واملؤقتة: ❖

 

  مأ ل االتفاقية الاجامتعية ة جلنة تقيص احلقائق حول "رئيسمراسةل اإىل بتوجيه  07/02/2019رمققرار

يداع تقرير اللجنة دلى مكتب اجمللس عند انهتاء الأجل  "،والربانمج الاقتصادي املصاحب لها جلرادة قصد اإ

 القانوين اخملول للجنة.
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 :العالقات اخلارجية ❖

 

  الس يد محمد عدال الس تقبال الوفود بنتداب  08/02/2019رمققرار

 الأمريكوالتينية اليت ستشارك يف الندوة ادلولية حول جتارب املصاحلات الوطنية

 .2019يناير  18و 17يويم 

  وهجة للس يد رئيس جملس املستشارين من طرف رئيس املعىل ادلعوة بملوافقة  09/02/2019رمققرار

 للقيام بزايرة معل مجلهورية بكس تان.جملس الش يوخ الباكس تاين بلنيابة 

  وهجة للس يد رئيس جملس املستشارين من طرف رئيس املعىل ادلعوة بملوافقة  2019 /10/02رمققرار

بباريس/فرنسا  جملس الش يوخ الفرنيس للمشاركة يف أأشغال امجلعية العامة جملالس الش يوخ بأأوروب املزمع عقدها

 .2019يونيو  15-13أأايم 

  مذكرة جوابية اإىل رئاسة امجلعية الربملانية للبحر الأبيض املتوسط، للتذكري بتوجيه  11/02/2019رمققرار

مبسار التعاون بني اجمللس وامجلعية، ولتجديد التأأكيد عىل اخنراط اجمللس يف التعاون املس متر مع امجلعية مضن 

طار مؤسسايت  دلى  اجمللسالتذكري بمتثيلية (، مع اخلارجية والتعاون ادلويلالشؤون بتنس يق مع وزارة )اإ

 .امجلعية

 

 شؤون السادة املستشارين: ❖

 دراج 12/02/2019رمققرار موضوع معايري رصف تعويضات املشاركة يف املهام ادليبلوماس ية وموضوع  بإ

 التقاعد، مضن جدول أأعامل الاجامتع املقبل للمكتب.

 

 خمتلفات: ❖

  احتضان يوم درايس حول مرشوع القانون املتعلق مبهن بملوافقة عىل  16/02/2019رمققرار

عادة التأأهيل الوظيفي.  المتريض والتأأهيل واإ

 بملوافقة عىل زايرة مقر اجمللس لفائدة: 2019 /17/02رمققرار 

 اخلصوصية بلربط.  معهد الصباح ▪

 للتعلمي اخلصويص بلقنيطرة. Le Newtonاملركب املدريس  ▪

 بربش يد.  La Petite Rivièreمؤسسة  ▪

 

 

 

 الجلسات العمومية... 
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ع  اريمشجلسة عمومية للدراسة والتصويت على   ▪
 .ةجاهز   قوانين

 

 

يناير  22جملس املستشارين يوم الثالاثء عقد 

برئاسة الس يد محيد كوسكوس  جلسة عامة ترشيعية 2019

، عىل بالإجامعوافق خاللها  لرئيس اجمللساخلليفة الثالث 

 مشاريع القوانني التالية:

يتعلق مبؤسسة  14.16مرشوع قانون رمق    .1

 الوس يط؛

يتعلق بملساعدة  47.14مرشوع قانون رمق    .2

 الطبية عىل االإجناب؛

املتعلق بلعالمات املمزية للمنشأأ  25.06متمي القانون رمق يقيض بتغيري وت  51.14مرشوع قانون رمق    .3

 واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية؛

حداث مؤسسة الأعامل الاجامتعية للأشغال العمومية )يف  84.13مرشوع قانون رمق    .4 يقيض بإ

طار قراءة اثنية(.  اإ
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 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية     ❖

   

 70.17مرشوع قانون رمق  اس تمكلت خالهل دراسة 2019يناير  23يوم الأربعاء عقدت اللجنة اجامتعا 

عادة تنظمي املركز السيامنيئ املغريب، وبتغيري القانون رمق   املتعلق بتنظمي الصناعة السيامنتوغرافية. 20.99املتعلق بإ

ثر ذكل فتح أأجل تقدمي الفرق واجملموعة الربملانية لتعديالهتا بشأأن املرشوع ومن املقرر البت يف ، وعىل اإ

يناير  30والتصويت عىل املرشوع برمته خالل الاجامتع اذلي س يعقد لهذا الغرض يوم غد الأربعاء التعديالت 

 عىل الساعة العارشة صباحا. 2019

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .8مبارشة بعد هناية اجللسة العامة بلقاعة  2019يناير  29الثالاثء  ▪

مرشوع قانون يوافق مبوجهبا عىل اتفاقات وقعهتا حكومة اململكة  21ادلراسة واملصادقة عىل  •

 املغربية.

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية:  ❖

 عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة عاكشة.2019يناير  30الأربعاء  ▪

عادة تنظمي املركز  70.17البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  • املتعلق بإ

 الصناعة السيامنتوغرافية.املتعلق بتنظمي  20.99السيامنيئ املغريب، وبتغيري القانون رمق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...
 

 2019  يناير 29 /566العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 .استقبال األمين العام لوزارة الخارجية البريطانية ▪
 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن 

مبقر اجمللس، الأمني  2019يناير  23شامش، يومه الأربعاء 

العام لوزارة اخلارجية الربيطانية الس يد ســميون ماكدواندل 

Simon McDonald .مرفوقا بسفري بــالده املعمتد بلربط 

وخالل هذا اللقاء، أأشاد رئيس اجمللس بعالقات  

الشـراكة االإسرتاتيجية القامئة بني اململكة املغربية واململكة 

املتحدة، والقامئة عىل أأوارص الصداقة العميقة والتقدير املتبادل 

اليت جتمع بني الأرستني امللكيتني، وبفضل العالقات 

 ادليبلوماس ية بني البدلين متتد اإىل أأكرث من مثانية قرون.

وأأكد رئيس اجمللس أأن املغرب واململكة املتحدة يتقاسامن منظومة من القمي والطموحات والتحدايت    

املشرتكة، داعيا اإىل استامثر لك الفرص واملؤهالت اليت تتيحها املاكنة املمتزية واملوقع اجليـوـ اسرتاتيجي للبدلين الإقامة 

لكتني، مشريا اإىل أأن االإصالحات اليت برشها املغرب وخصوصا رشاكة منوذجية قامئة عىل الرحب املتبادل بني املم 

ورش اجلهوية املتقدمة واملقومات اليت يتوفر علهيا تؤههل ليكون جديرا مبواهجة العديد من التحدايت، الس امي املرتبط 

 مهنا بلتحدايت الأمنية والهجرة والتغريات املناخية يف املنطقة.

 2016أأمهية الزايرة اليت قام هبا اإىل اململكة املتحدة يف مارس وذكر رئيس جملس املستشارين ب  

واملباحثات اليت أأجراها مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني والأوساط الأاكدميية واجلامعية، مؤكدا ان هذه الزايرة 

اين ملا هلام من اكنت لبنة أأخرى يف مسار تعزيز العالقات بني جملس املستشارين ونظريه جملس اللوردات الربيط

دور هام يف تقيمي واغناء احلوار الاسرتاتيجي اجلاري بني البدلين الصديقني، خصوصا يف ظل الرتكيبة املتنوعة 

 واملتعددة جمللس املستشارين.

ويف هذا االإطار عرب رئيس اجمللس عن اعزتازه الكبري مبس توى الشـراكة القامئة بني جملس املستشارين    

رت لدلميقراطية، مشريا اإىل املنتدايت وامللتقيات اليت نظمها اجمللس بشـراكة مع املؤسسة املذكورة ومؤسسة ويس متنس

والرامية اإىل احتضان احلوار اجملمتعي والنقاش العمويم التعددي حول قضااي وانتظارات وأأس ئةل اجملمتع، مؤكدا عىل 

 وى أأكرث تقدما.االإرادة املشرتكة لالرتقاء هبذه العالقة املؤسساتية اإىل مس ت

 

 أنشطة الرئاسة والعالق ات الخارجية...
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من هجته، أأكد الأمني العام لوزارة اخلارجية الربيطانية عىل معق   

وقوة عالقات الشـراكة اليت جتمع بني البدلين الصديقني، مربزا يف هذا الس ياق 

املؤسس تني امللكيتني والتشابه يف نظام الثنائية الربملانية، متانة العالقة القامئة بني 

مشددا أأن بالده تسعى اإىل تعزيز وتوطيد هذه الشـراكة لتشمل خمتلف 

 اجملاالت.

كام دعا املسؤول الربيطاين اإىل توطيد عالقات التعاون املؤسسايت بني برملاين البدلين، مربزا دور   

 التـرشيعيتني يف تعزيز احلوار الاسرتاتيجي القامئ بني البدلين.املؤسس تني 

كام عرب الأمني العام لوزارة اخلارجية الربيطانية عن ارتياحه ملس توى عالقات الشـراكة والتعاون اليت جتمع   

ستشارين بني جملس املستشارين ومؤسسة ويس متنـرس لدلميقراطية، مؤكدا عىل أأمهية العمل اذلي يقوم به جملس امل 

 املغريب وجملس اللوردات الربيطاين يف جتويد العمل الربملاين مضن جمال اختصاصهام.
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وفد نسائي باسم هيئة التنسيق الوطنية  استقبال   ▪
 .للجمعيات النسائية

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن 

شامش وفدا نسائيا بمس هيئة التنس يق الوطنية للجمعيات النسائية 

ميثلن لك من فيدرالية رابطة حقوق النساء، احتاد العمل النسايئ، 

مجعية جسور ملتقى النساء املغربيات، وامجلعية املغربية ملناهضة 

 مبقر اجمللس. 2019يناير  22 العنف ضد النساء، اليوم الثالاثء

وشلك هذا اللقاء، مناس بة قدم خاللها الوفد النسايئ، 

 2011مذكرة مطلبية اإىل رئيس جملس املستشارين، تروم مالءمة مقتضيات النظام ادلاخيل للمجلس مع دس تور 

بحلقوق واحلرايت  من ادلس تور اذلي ينص عىل كون الرجل واملرأأة يمتتعان عىل قدم املساواة 19وبلأخص الفصل 

  املدنية والس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية.

من هجته، أأبرز رئيس اجمللس املاكنة الهامة اليت أأصبحت حتظى هبا املرأأة املغربية واليت جسدها دس تور 

 ات الصةل هبذا املوضوع.وتصديقه عىل مجةل من االتفاقيات ادلولية ذ من خالل تنصيصه عىل مبدأأ املناصفة، 2011

كام أأكد الس يد الرئيس أأن جملس املستشارين منكب عىل مراجعة نظامه ادلاخيل مبا حيقق أأفق املساواة 

 واملناصفة، وهو الورش اذلي يظل نقطة مركزة يف اهامتمات وانشغاالت اجمللس.

هذا ومل يفت رئيس اجمللس، خالل هذا اللقاء، التنويه بدلور الرتافــعــي الهام اذلي تقوم به احلركة 

 النسائية ببالدان من أأجل دمع وتعزيز حقوق املرأأة املغربية.
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المغربي لدى الجمعية البرلمانية  وفد البرلمان   ▪
في أشغال المرحلة األولى    يشارك  لمجلس أوروبا

 .2019من دورة  

 جمللس الربملانية امجلعية دلى املغريب الربملان وفد شارك 

 انعقدت اليت 2019 دورة من الأوىل املرحةل أأشغال يف أأوروب

 .اجلاري يناير 25 اإىل 21 من املمتدة الفرتة يف بسرتاس بورغ

 القضااي خمتلف حول ادلورة هذه أأشغال متحور وقد

 وحتدايت االإرهاب موضوع رأأسها وعىل الراهنية، ذات واملواضيع

 الانرتنت وحاكمة الصحافة وحرية االإنسان وحقوق الهجرة

 السوق، اقتصاد تطوير خالل من ادلميقراطية وتعزيز والتشغيل

 تنفيذ يف املتحدة الأمم عم التعاون وتعزيز الأوسط الرشق يف والوضع

 .2030 لعام املس تدامة التمنية خطة

 الوفد، رئيس العمراوي، عالل الس يد النائب من لك مض اذلي املغريب الربملاين الوفد أأعضاء شارك وقد

 والنائبة شاكف، عزيزة الس يدة والنائبة االإدرييس، املقري أأبوزيد الس يد والنائب بوانو، هللا عبد الس يد والنائب

 البلق، عائشة الس يدة والنائبة مبديع، محمد الس يد والنائب الفياليل، حسن الس يد والنائب امحلود، لطيفة الس يدة

 ادلين، حايم العيل عبد الس يد واملستشار بنعزوز، عزيز الس يد واملستشار اللبار، السالم عبد الس يد واملستشار

 اللجن أأشغال يف مبداخالت وسامهوا بمجلعية،  لس ياس يةا الفرق اجامتعات يف عمثون، املهدي الس يد واملستشار

 والالجئني الهجرة وجلنة االإنسان، وحقوق القانونية الشؤون وجلنة وادلميقراطية، الس ياس ية القضااي لكجنة ادلامئة

 والعلوم، لثقافةا وجلنة املس تدامة، والتمنية الصحة الاجامتعية، القضااي وجلنة المتيزي، وعدم املساواة وجلنة والنازحني،

 واالإعالم. والرتبية

طار ويف  للربملان ادلميقراطية أأجل من الرشاكة تقيمي حول التقرير مواكبة أأجل من املتواصةل اجلهود اإ

 أأبريل دورة خالل للجمعية العامة اجللسة يف للتصويت عرضه املزمع أأوروب جمللس الربملانية امجلعية دلى املغريب

 بعقد املغريب، الوفد قام التقرير، مرشوع عىل الاجيايب التصويت لفائدة ادلمع من املزيد حشد أأجل ومن ،2019

 الهامني اللقاءين رأأسها وعىل الوطنية، الوفود وخمتلف بمجلعية الس ياس ية الفرق مسؤويل مع اللقاءات من سلسةل

 وسفريي بسرتاس بورغ املغربية للمملكة العام القنصل من لك حبضور التوايل، عىل والربتغايل االإس باين نظرييه مع

س باني  املشرتك، الاهامتم ذات القضااي حول للتباحث كذكل مناس بة اكنت حيث أأوروب، جملس دلى والربتغال ااإ

 أأوروب جمللس الربملانية وامجلعية املغريب الربملان بني القامئة للرشاكة واالإجيايب املمثر املسار وتدعمي تقوية وس بل

  أأوروب. لسوجم املغربية اململكة بني العالقات دينامية مع انسجاما
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 أأجل من البلجييك نظريه مع ثنائيا لقاء املغريب الوفد رئيس عقد كام

 الوفدين بني موسع لقاء لعقد واالإعداد املشرتك التنس يق س بل حول التباحث

 للجمعية. املقبةل ادلورة خالل البلجييك املغريب الوطنيني

طار ويف الس ياق، نفس ويف براز اإىل الرامية غريبامل الربملان طريق خارطة تزنيل اإ  االإصالحات دينامية اإ

ىل وأأيده، هللا نرصه السادس محمد املكل اجلالةل لصاحب الرش يدة القيادة حتت املغرب برشها اليت املهيلكة  واإ

 هذا منح قرار يف الواردة الالزتامات وفق امجلعية دلى املغريب للربملان ادلميقراطية أأجل من الرشاكة مسار ترس يخ

 للمملكة العام القنصل مع بتعاون أأوروب جمللس الربملانية امجلعية نظمت امجلعية، هيألك مع التفاعل وكذا املتقدم الوضع

 الس ياس ية الشؤون بلجنة اس امتع جلسة املغريب بلربملان أأوروب جملس شعبة وأأعضاء بسرتاس بورغ املغربية

 رئيسة أأوروب، جملس دلى الإس تونيا ادلامئة املمثةل كيفي، ناكتري الس يدة السفرية من لك مبشاركة وذكل وادلميقراطية،

 بوعياش، أأمينة والس يدة (،EXT-GR) أأوروب جملس وزراء للجنة التابع اخلارجية العالقات حول املقررين فريق

دريس والس يد االإنسان، حلقوق الوطين اجمللس رئيسة  للمجلس السابق العام الأمني املنافسة، جملس رئيس كراوي، اإ

 أأوروب. جمللس العام الأمني انئبة دراغوين، بطايين غابرييال الس يدة وحبضور والبييئ، والاجامتعي الاقتصادي

 اليت والاجنازات االإنسان حقوق منظومة تطور حول عروض لتقدمي مناس بة اجللسة هذه اكنت وقد

طار يف اجملال هذا يف بالدان حققهتا صالح 2011 دس تور اإ رساء العداةل منظومة واإ  والمنوذج احلاكمة مؤسسات واإ

 يف أأوروب وجملس املغرب بني املتقدمة الثنائية الرشاكة ومسار الرتابية واحلاكمة املوسعة واجلهوية اجلديد التمنوي

طار  يف أأوروب جمللس الربملانية وامجلعية املغريب الربملان بني 2021-2018 العمل وبرانمج اجلديدة اجلوار س ياسة اإ

 وكذا املشرتكة واملسؤوليات التحدايت ملناقشة فرصة الاجامتع هذا اكن كام ادلميقراطية. أأجل من الرشاكة طاراإ 

 والتمنية والبيئة واالإرهاب والأمن والاندماج الهجرة رأأسها وعىل املنطقة، مس توى عىل املس تقبيل التعاون

 املس تدامة.

 أأوروب جمللس الربملانية امجلعية بني التعاون أأن عىل اجللسة هذه خالل الأوروبيون املسؤولون أأمجع وقد

جيابيا" "تطورا عرف 2011 منذ ادلميقراطية أأجل من كرشيك املغريب والربملان  وأأشادوا للغاية" ملموسا و"تقدما اإ

 أأنشطة يف املغريب الوفد بخنراط الأمر تعلق سواء املغريب، الربملان مع للحوار العالية" "اجلودةــــب الس ياق هذا يف

 تقيمي حول التقرير مرشوع مبضمون نوهوا كام .املؤسس تني بني خلقها مت اليت التعاون أأشاكل مبختلف أأو امجلعية،

 يف مشريين ادلميقراطي، البناء جمال يف املغرب عرفه اذلي احلقيقي" "التقدم عىل يؤكد أأنه اعتبار عىل الرشاكة،

 أأخرى لبدلان الطريق همد مما الاورويب، اجلوار دول يف تعاونلل  منوذجا يشلك املغرب أأن اإىل الس ياق، هذا

 الوضع. نفس يف لالخنراط
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 خمتلف مع القامئ واملمثر املتواصل بلتنس يق املغريب بلربملان أأوروب جملس شعبة أأعضاء نوه املناس بة، وهبذه

 من بسرتاس بورغ املغربية للمملكة العامة القنصلية اخلصوص وعىل ادلويل والتعاون اخلارجية الشؤون وزارة مصاحل

 عامة بصفة املغربية واململكة أأوروب جملس بني والتعاون الرشاكة مسار تعزيز اإىل الرامية املبادرات لك اإجناح أأجل

 خاصة. بصفة أأوروب جمللس يةالربملان  وامجلعية املغريب الربملاين وبني
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بالغ بشأن التصويت على اإلتف اق الف الحي بين   ▪
 .المغرب واإلتحاد األوروبي

 

أأشاد مكتب جملس املستشارين يف اجامتعه 

، بتصويت الربملان 2019يناير  21الأس بوعي يوم االإثنني 

بأأغلبية ساحقة عىل  2019يناير  16الأورويب يوم الأربعاء 

االتفاق الفاليح مع اململكة املغربية، مؤكدا أأن التصويت يعد 

قرارا بأأمهية املقاربة االإسرتاتيجية اليت ينهتجها املغرب برشاكة  اإ

مع الاحتاد الأورويب، ويربهن عىل املاكنة اليت حيظى هبا 

املغرب اعتبارا ملوقعه اجليو ـ اسرتاتيجي يف املنطقة، 

والاس تقرار اذلي يمتتع به، والرؤية التمنوية الواحضة اليت يتوفر 

 علهيا كشـريك لأوروب.

ادليبلوماس ية الربملانية من خالل اليقظة والتعبئة املس مترة وأأبرز مكتب اجمللس ادلور الهام اذلي لعبته        

للربملانيني املغاربة، وخصوصا مجموعة الصداقة الربملانية املغربية الأوروبية واللجنة الربملانية املشرتكة املغرب ـ االإحتاد 

بالدان والتصدي للك الأورويب، اإىل جانب بيق الفاعلني يف منظومة ادليبلوماس ية الوطنية لدلفاع عن مصاحل 

حباط لك ادلسائس اليت تس هتدف املس بلوحدة الرتابية واملصاحل احليوية للمملكة املغربية،  املناورات املعادية واإ

 والتشويش عىل مسار الشـراكة القامئة بني املغرب واالإحتاد الأورويب.

قل ومبادئ الرشعية واعترب مكتب اجمللس أأن هذا التصويت رساةل قوية تس تحضـر منطق الع     

ادلولية وتغلب املصاحل الاسرتاتيجية للجانبني، داعيا يف نفس االإطار اإىل مواصةل احلوار وتعزيز عالقات الشـراكة 

 املغربية ـ الأوروبية وفق رؤية تستشـرف املس تقبل وتس تحضـر القمي املشرتكة واملصاحل املتبادةل.
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بيان توضيحي حول موضوع النظام الداخلي   ▪
 .لمجلس المستشارين

 ،2019 يناير 24 بتارخي الأخبار جريدة نشـــرت

 حول مغلوطة معطيات يتضمن الأوىل، الصفحة صدر يف خربا

 للرأأي وتنويــرا املستشارين. جمللس ادلاخيل النظام موضوع

 مدونة تقره ملا وطبقا اخلرب، يف الواردة للمعطيات وتدقيقا العام،

 نرش منمك نطلب الصحافة، همنة وأأخالقيات والنشـر الصحافة

 التايل: التوضيحي البيان

 جلنة عىل أأحيل للمجلس ادلاخيل النظام تعديل مقرتح اإنـ 1

 اجمللس؛ مكتب من بقرار الانسان وحقوق والتشـريع العدل

 النظام يف البت اىل الهادفة الانسان وحقوق والتشـريع العدل للجنة املقررة الزمنية اجلدوةل تأأجيل اإن ـ 2

 ومجموعة فريقني من مشرتك طلب عىل بناء اكن ادلس تورية، التطلعات مع يامتىش مبا عليه تعديالت وادخال ادلاخيل

 التأأجيل؛ هذا يف املذكورة اللجنة رئيس وكذا جمللسا ومكتب لرئيس دخل فال وبلتايل برملانية،

 النظام تعديل مقرتح حسب يف 2019 يناير 07 بتارخي اجامتع يف تداول أأن هل س بق اجمللس مكتب أأن ـ 3

 بتارخي أأوصت اليت الرؤساء ندوة مع التشاور بعد العامة، اجللسة عىل مبارشة وعرضه اللجنة، من للمجلس ادلاخيل

بقاء اجمللس مكتب يناير 8  اجلارية، 2018 اكتوبر دورة هناية قبل فيه البت أأساس عىل اللجنة دلى املقرتح بإ

 ؛2019 يناير 14 بتارخي املنعقد اجامتعه يف اجمللس مكتب تبناه ما وهو

 تعديل مقرتح نص اإخراج عىل حرصوا املستشارين مبجلس الرؤساء وندوة واملكتب الرئيس أأن ـ 4

دخال جلس،للم ادلاخيل النظام  والعرائض...( امللمتسات )قانونــي اجلديدة والقانونية ادلس تورية املقتضيات واإ

 اجمللس تفاعل وتعزيز الربملانية وادليبلوماس ية العمومية الس ياسات وتقيمي والرقابية التـرشيعية املامرسة وجتويد الإثراء

 حميطه؛ مع

 تعوزها أأخبار نشـر من ليس تغرب العام، لرأأيل التوضيحية البياانت هذه يقدم وهو اجمللس اإن     

 رمسية تواصلية قنوات عىل ويتوفر والتفاعل، التواصل أأشاكل اكفة عىل منفتح وأأنه خصوصا والوضوح، ادلقة

 اجمللس يعلن مناس بة ويه زيفه. من اخلرب حصة العام للرأأي تؤكد اليت املعطيات لك االإعالم وسائل أأمام تضع

 عن املسؤول الرمسي املصدر بعتباره املعلومة، عىل احلصول يف احلق طاليب اإشارة رهن هبقاء القنوات هذه عرب

  بملوضوع. الصةل ذات الأخبار هذه مثل
 مجلس المستشارين 
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 اإلشراف

 

 ؛املستشارينالأمانة العامة جمللس  ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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