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كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين بمناسبة افتتاح   ▪
 .2019-2018التشريعية  دورة أبريل للسنة  

 

 ابمس هللا الرحامن الرحمي

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛

 أ هيا احلضور الكرمي؛ 

تأ يت هذه ادلورة العادية، بعد دعوة احلكومة  

ابتداء من فاحت شهر أ بريل احلايل ا ىل دورة اس تثنائية، اليت 

أ عاملها مخسة مشاريع قوانني حماةل ابل س بقية تضمن جدول 

 عىل جملس النواب، ويتعلق ال مر حتديدا ب:

طار رمق  •  يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي؛ 51.17مرشوع قانون ا 

 بشأ ن الوصاية ال دارية عىل امجلاعات الساللية وتدبري أ مالكها؛ 62.17مرشوع قانون رمق  •

 يتعلق ابلتحديد ال داري ل رايض امجلاعات الساللية؛ 63.17رمق مرشوع قانون  •

 10الصادر يف  1.69.30يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  •

 ( املتعلق ابل رايض امجلاعية الواقعة يف دوائر الري؛1969يوليوز 25) 1389جامدى ال وىل 

 انت املنقوةل.يتعلق ابلضام 21.18مرشوع قانون رمق  •

يف نطاق ما فرضه الس ّياق -ولنئ اكن جملس املستشارين، انطالقا من دوره ادلس توري قد متكن فقط 

ابلضامانت من البت يف مرشوع قانون واحد من مجموع مشاريع القوانني املذكورة وهو املتعلق  -واملصلحة العامة

نه من اجلدير ابلتذكري بأ ن اجمللس اكن عىل أ مت اجلاهزية والاس تعداد للمناقشة العميقة والتصويت عىل  املنقوةل، فا 

ابيق املشاريع املدرجة يف جدول أ عامل ادلورة الاس تثنائية، وبصفة خاصة تقدمي مسامهته النوعية يف النقاش اجملمتعي 

نون ال طار املتعلق ابلرتبية والتكوين، ومشاريع القوانني املتعلقة ابل رايض حول املضامني اخلالفية ملرشوع قا

الساللية والرهان املعلق علهيا للمسامهة يف اجملهود الوطين للتمنية، وفقا للتوهجات السامية لصاحب اجلالةل نرصه 

  هللا.

 

 افتتاح الدورة...
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ما ابستيفاء جدول  واعتبارا أ ن ادلورة الاس تثنائية تنهتيي قانوان ا 

أ عاملها أ و حبلول موعد افتتاح ادلورة العادية دومنا بت جمليس الربملان يف مجيع 

القضااي املدرجة يف جدول أ عاملها احملدد، فا ن جملس نا املوقر س يعكف خالل 

يجية مبا تس توجبه من هذه ادلورة العادية عىل مناقشة هذه النصوص الاسرتات 

 رصانة ومعق يف نطاق املصلحة العليا للوطن، وذكل مبجرد التوصل هبا من جملس النواب.

كام أ ننا عاقدون العزم مجيعا عىل النظر بنفس ادلرجة واملهنجية يف ابيق النصوص احملاةل عىل اجمللس أ و اليت 

ن ال س باب، وذكل بعدما مقنا برصدها، يف أ فق س تعرض عليه خالل ادلورة، ولس امي املتعرثة مهنا ل ي سبب م

طار ندوة الرؤساء، عىل أ مل احلسم فهيا قبل هناية ادلورة  التشاور بشأ هنا مع اللجان ادلامئة املعنية واحلكومة يف ا 

حداث وتنظمي مؤسسة 35.13اليت نفتتحها اليوم، ومن ال مثةل البارزة يف هذا اجملال نذكر مرشوع قانون رمق   يقيض اب 

للهنوض ابل عامل الاجامتعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت، احملال عىل اجمللس من رئيس احلكومة يف 

طار قراءة اثنية منذ 2015فرباير  5 ، 2016غشت  3، ومرشوع القانون املتعلق ابلتعاضد احملال عىل اجمللس يف ا 

مبثابة مدونة التغطية الصحية ال ساس ية الوارد عىل  65.00مق بتغيري وتمتمي القانون ر 63.16ومرشوع قانون رمق 

، فضال عن نصوص أ خرى تتعلق بتنظمي بعض املهن الطبية 2016يوليوز  26اجمللس من رئيس احلكومة بتارخي 

جياد حلول توافقية حول مضاميهنا.  وش به الطبية اليت تعرف حماولت حثيثة من دلن اللجنة املعنية قصد ا 

 دات والسادة،حرضات الس ي

ويف جمال مراقبة العمل احلكويم وتقيمي الس ياسات العمومية، فا ن اجللسات ال س بوعية والشهرية لل س ئةل 

متثل كام العادة حمطة اثبتة لطرح قضااي الشأ ن العام ذات ال ولوية دلى الرأ ي العام، وذكل مع احلق املكفول طبعا 

ةل حبمك ادلس تور والنظام ادلاخيل للمجلس، علام بأ ن لاكفة مكوانت اجمللس يف اس تعامل مجيع أ ليات الرقابة اخملو

 اجمللس سيبارش بواسطة اجملموعة املوضوعاتية اخملتصة، يف القريب العاجل، هممة تقيمي ال سرتاتيجية الوطنية للامء.

قامة عالقة انجعة بني العمل الترشيعي والفعل الرقايب للمجلس، س ندشن يف ادلورة احلالية  ورغبة يف ا 

لامترين حول مراقبة تطبيق القوانني، عرب العمل عىل رصد مهنجي دقيق للقوانني والنصوص التنظميية اليت أ وىل ا

صدارها خالل مواعيدها، وذكل عىل أ مل حتقيق ترامك نوعي س مينح دلور  حتيل علهيا، مث التحقق من مدى الوفاء اب 

 لفعالية يف ميدان املراقبة.اجمللس قمية نوعية، جتمع بني تعزيز اجلودة يف جمال الترشيع وا

وابلنس بة لعالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية، وابس تحضار النصوص القانونية املؤطرة لها، فقد 

ابرشت رئاسة اجمللس يف ادلورة املنرصمة والفرتة الفاصةل بني ادلورتني سلسةل من اللقاءات التشاورية حول 

يت أ فضت ا ىل اعامتد معايري موضوعية لالختيار، حبسب خصوصية مهنجية التعيني يف املؤسسات املذكورة، وال

 لك جملس أ و هيأ ة عىل حدة.
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 حرضات الس يدات والسادة،

أ ما فامي يتعلق ابدلبلوماس ية الربملانية فقد شاركت وفود وشعب جملس 

املستشارين دلى الاحتادات وامجلعيات الربملانية ال قلميية والقارية وادلولية يف 

أ شغال لك من اجللسة العامة اخلامسة عرشة للجمعية الربملانية لالحتاد من أ جل 

عية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب، وادلورة الثالثة عرشة املتوسط، وادلورة الش توية الثامنة عرشة للجم 

للجمعية الربملانية للبحر ال بيض املتوسط، والاجامتع اخلاص بتقيمي برانمج الرشاكة واسترشاف أ فاق تعاون أ وثق 

طار زايرة العمل الرمسية اليت مقنا هبا ا ىل املم لكة املتحدة واليت ختللهتا مع "مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية"، يف ا 

لقاءات مكثفة مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني، وعىل رأ سهم رئيس جملس اللوردات الربيطاين، واجامتع اللجنة 

فريقيا، ودورة برملان أ مرياك الوسطى، ودورة الربملان ال نديين، حيث ختللهتا زايرة  ادلامئة املعنية ابلهجرة لربملان معوم ا 

ن الكولوميب، واملرحةل الثانية من ادلورة العادية للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب، والندوة املشرتكة للمجموعة للربملا

اخلاصة دلول حوض املتوسط والرشق ال وسط "روز روت" التابعة للجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل ال طليس، 

نقد ادلويل حول موضوع: تأ ثري التكنولوجيات احلديثة يف التمنية واملؤمتر الربملاين العاملي للبنك ادلويل وصندوق ال 

والرأ سامل البرشي، والتغريات املناخية"، وامجلعية العامة املائة وال ربعون لالحتاد الربملاين ادلويل، ويه ادلورة اليت 

لل حاكم ذات الصةل من اقرتحنا فهيا بندا طارئا بعنوان"ضامن وتنفيذ أ لية حامية دولية للشعب الفلسطيين، وفقا 

 القانون ال نساين ادلويل: دور الربملاانت والاحتاد الربملاين ادلويل".

ويأ يت هذا املقرتح يف س ياق هجود ادلبلوماس ية الربملانية املغربية، وانسجاما مع املواقف اليت طاملا عربت 

  عهنا خدمة للقضااي العربية، وعىل رأ سها القضية الفلسطينية.

طار املواقف الثابتة للمملكة املغربية بقيادة، صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا كام يندر  ج يف ا 

وأ يده، رئيس جلنة القدس، لنرصة الشعب الفلسطيين الصامد، وادلفاع عن حقوقه املرشوعة والتارخيية وغري 

اليت اكن أ خرها توقيع جاللته مع القابةل للترصف، من أ جل بناء دولته املس تقةل، وعامصهتا القدس الرشيف، و 

قداسة البااب فرانسيس، خالل زايرته التارخيية للمغرب عىل "نداء القدس"، اذلي يروم احملافظة والهنوض ابلطابع 

 اخلاص للقدس مكدينة متعددة ال داين.

 حرضات الس يدات والسادة،

وخالل نفس الفرتة اس تقبل جملس املستشارين وفودا وخشصيات برملانية وحكومية وطنية ودولية، وعىل 

رأ سها رئيس امجلعية الوطنية الكربى مجلهورية تركيا، ورئيسة اجمللس الوطين الاحتادي دلوةل ال مارات العربية 

للتعاون الثنايئ، ورئيس جملس الشورى  املتحدة، اليت قامت بزايرة لبالدان توجت ابلتوقيع عىل مذكرة تفامه

لسلطنة عامن، والنائب ال ول لرئيس جملس النواب العرايق، وانئب رئيس امجلعية الوطنية جبمهورية الصني 

 -الشعبية، ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس النواب الكولوميب، ورئيس مجموعة الصداقة الربملانية العامنية 

 لسلطة عامن يف ا طار زايرة معل لبالدان، ووفد برملاين عن مجهورية املوزمبيق، وأ مناء  املغربية مبجلس ادلوةل
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فريقيا، ووفد عن نقابة ال حتاد  ومسؤويل ال حزاب ادلميقراطية بشامل ا 

 ادلويل.ادلويل لنقاابت العامل العرب، ورئيسا ملركز املغريب للقمل 

وعىل مس توى تنظمي التظاهرات ادلولية، احتضن الربملان مبجلس يه، 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه أ هلل وأ يده، 

لحتاد جمالس ادلول ال عضاء مبنظمة التعاون ال ساليم، وذكل خالل الفرتة املمتدة ما  فعاليات ادلورة الرابعة عرشة

.وقد أ صدر املشاركون واملشاراكت يف هذه ادلورة "ا عالن الرابط"، دعوا من خالهل ا ىل 2019مارس  14و 11بني 

وتقوية املبادلت البينية، عىل املس توايت التجارية  رضورة العمل عىل مد جسور التعاون بني بدلان ادلول ال سالمية

 والاستامثر ال مثل للتاكمل الاقتصادي، كام أ كدوا عىل والبرشية

ال مهية احليوية لدلميقراطية ودوةل املؤسسات واحرتام وصيانة حقوق ال نسان يف تقدم اجملمتعات وتطويرها 

وتيسري اس تقرارها، واحلرص عىل تعزيز وتقوية املشاركة الس ياس ية الفاعةل للنساء والش باب، وجددوا التأ كيد عىل 

قرار  مركزية القضية الفلسطينية يف اهامتمات الاحتاد ومرافعاته، مؤكدين تضامهنم مع الشعب الفلسطيين من أ جل ا 

قامة دولته املس تقةل وعامصهتا القدس، طبقا لقرارات ال مم املتحدة ذات الصةل، مذكرين ابملاكنة  حقوقه املرشوعة يف ا 

 التارخيية والروحية ملدينة القدس دلى الشعوب ال سالمية.

دير الكبري جلهود صاحب اجلالةل املكل محمد السادس وقد أ عرب املشاركون يف هذه ادلورة أ يضا عن التق

نرصه هللا، رئيس جلنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون ال ساليم وذلراعها امليداين واكةل بيت مال القدس الرشيف 

 من أ جل احلفاظ عىل الوضع القانوين للقدس وطابعها احلضاري ومعاملها الروحية ودمع مصود املقدس يني.

الفرتة الفاصةل بني ادلورتني كذكل، بتنظمي جملس املستشارين، حتت الرعاية السامية لصاحب ومتزيت 

اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، وبرشاكة مع اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، املنتدى الربملاين ادلويل 

ب: احلاكمة ورهاانت الاس تدامة والتعممي "، وذكل الرابع للعداةل الاجامتعية، يف موضوع "امحلاية الاجامتعية ابملغر 

 .2019فرباير  20يوم 

 حرضات الس يدات والسادة،

يف ختام هذه اللكمة املقتضبة، أ ود جتديد التأ كيد عىل عزم جملس نا املوقر عىل مواصةل اس تكامل خمتلف 

ال وراش اليت فتحها كربملان للجهات ومكؤسسة منفتحة عىل قضااي وانشغالت املواطنني واملواطنات. وتبعا ذلكل 

لتقى الربملاين للجهات واملتعلقة بتنظمي ندوات سيمت الرشوع يف مواصةل تنفيذ ا حدى توصيات ادلورة التأ سيس ية للم 

قالمي اجلنوبية"،  موضوعاتية هجوية. فبعد الندوة املوضوعاتية ال وىل املنظمة مبدينة ادلاخةل حول "التمنية املندجمة لل 

ة" برمج مكتب جملس املستشارين تنظمي ندوتني هجويتني بلك من بين مالل حول " تمنية املناطق القروية واجلبلي

 مايو املقبل وابدلار البيضاء حول " الفوارق اجملالية" يف منتصف شهر يونيو املقبل. 3يوم 

 وشكرا عىل حسن ال صغاء.
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 11/2019رقم  اجتماع   ▪
 2019أبريل  11الخميس  ليوم

 

الس يد رئيس اجمللس  برئاسة ال س بوعي هاجامتع 2019أ بريل 11امخليس  مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 :، وحضور ال عضاء السادةشامشبن حكمي 

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد ال له احللوطي ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  عبد امحليد الصويري  ▪

 .حماسب اجمللس :   عز ادلين زكري  ▪

 

 :الاجامتع لك من السادة فامي اعتذر عن حضور هذا

 ؛للرئيساخلليفة ال ول  :  عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :  عبد القادر سالمة  ▪

 ؛حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أ مني اجمللس. :   أ محد تويزي ▪

 .أ مني اجمللس :   أ محد اخلريف ▪

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
 

 ب...اجتماعات وقرارات المكت
 

 مجلس المستشارين
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 جامتع الاالقرارات الصادرة عن 

 

 شؤون تنظميية: ❖

  12جلسة افتتاح ادلورة الربيعية يوم امجلعة بعقد  1/11/2019 رمققرار 

 عىل الساعة الرابعة بعد الزوال. 2019أ بريل 

 

 :العالقة مع املؤسسات ادلس تورية ❖

  دراج  2/11/2019 رمققرار موضوع انتداب عضو مكتب جديد، بصفة أ مني للمجلس، بدل الس يد محمد اب 

 .، مضن جدول أ عامل الاجامتع املقبلاحملمكة ادلس تورية من طرفعضوية اجمللس من جتريده  تثبيت بعدعدال 

  حاةل 3/11/2019 رمققرار تقرير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول موضوع " من أ جل نظام  اب 

 رضييب يشلك دعامة أ ساس ية لبناء المنوذج التمنوي اجلديد" عىل الفرق واجملموعات.

 

 : ال س ئةل الشفهية ❖

  مواعيد جلسات ال س ئةل الشفهية ال س بوعية والشهرية املربجمة خالل دورة عىل ابملوافقة  4/11/2019 رمققرار

 رئاس هتا. تويل، ومرشوع 2019أ بريل 

 

 : العالقات اخلارجية ❖

  عضو فريق العداةل والتمنية، يف نبيل الاندلويس عىل مشاركة املستشارابملوافقة   5/11/2019 رمققرار ،

 .2019أ بريل  18و17يويم  القاهرةاجامتع مكتب الربملان العريب اذلي سينعقد يف 

 

 :شؤون السادة املستشارين ❖

  احلج عىل الفرق واجملموعات، بعد  تأ شرياتالمتثيل النس يب يف توزيع حصص ابعامتد  6/11/2019 رمققرار

 للك عضو من أ عضاء املكتب. تأ شرية واحدةختصيص أ ربع تأ شريات لفائدة املوظفني وحصة 

 

 :أ نشطة ا شعاعية ❖

  مكوعد جديد لعقد الندوة املوضوعاتية املقرر  2019ماي  03اترخي عىل  ابملوافقة 9/11/2019 رمققرار

 ، حول "تمنية املناطق القروية واحلبلية".خنيفرة -تنظميها جبهة بين مالل

  عداد تقرير حول خدمات املبيت، وعرضه عىل أ نظار املكتب بتلكيف  10/11/2019 رمققرار ال دارة اب 

 مضن نقطة يف جدول أ عامل الاجامتع املقبل.
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 :خمتلفات ❖

  عىل طلبات زايرة مقر جملس املستشارين لفائدة: ابملوافقة 11/11/2019 رمققرار 

 

 جربان خليل جربان ابلرابط. مؤسسة •

 .2019 أ بريل 30 وذكل يوماحلسن الثاين ابدلار البيضاء  جامعة •

عدادية أ محد بالفرجي بسال اث •  .16/4/2019 وذكل يوم الثالاثءنوية وا 

 

 

 

 للمتابعةقضااي 
 

 

 :اجللسة الشهرية ❖

 

 .املتعلقة ابلس ياسة العامة للجلسة الشهرية احملاور املقرتحة ▪
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لالتحاد البرلماني   140في أشغال الجمعية    يترأس وفدا برلمانيا  السيد حكيم بن شماش ▪
 .الدولي

 

رئيس جملس  الس يد حكمي بن شامش شارك

املستشارين ورئيس رابطة جمالس الش يوخ واجملالس املامثةل 

يف افريقيا والعامل العريب، عىل رأ س وفد برملاين، يف أ شغال 

لالحتاد الربملاين ادلويل اليت س تحتضهنا العامصة  140امجلعية 

أ بريل  10ا ىل  06القطرية ادلوحة خالل الفرتة املمتدة من 

2019. 

لالحتاد الربملاين ادلويل  140عية أ شغال امجل  ومتزيت

مبناقشة موضوع رئيـيس حتت عنوان " الربملاانت مكنابر لتعزيز 

التعلمي من أ جل السالم وال من وس يادة القانون"، كام 

سهامات الربملاانت الوطنية والاحتاد الربملاين ادلويل يف توفري امحلاية  ستتداول يف شأ ن مقرتحات بنود طارئة أ مهها ا 

 ولية للشعب الفلسطيين.ادل

الربملاانت  لالحتاد، اجامتعات لعامتد قرارات ومناقشة قضااي تس تأ ثر ابهامتم  اللجان ادلامئة  وعقدت    

اللجنة ادلامئة للسمل وال من ادلوليني، جلسة ملناقشة مشـروع قرار بعنوان "عدم جواز  تناولتالوطنية، حيث 

اللجنة ادلامئة للتمنية املس تدامة  وعقدتقبول اس تخدام املرتزقة كوسائل لتقويض السالم وانهتاك حقوق ال نسان"، 

بعنوان " دور التجارة العادةل و احلرة والمتويل والتجارة، جلسة ملناقشة وبدء صياغة مشـروع قرار ابجللسة العامة 

والاستامثر يف حتقيق أ هداف التمنية املس تدامة، وخاصة فامي يتعلق ابملساواة الاقتصادية والبنية التحتية املس تدامة 

مناقشة حول متابعة القرارات  فنظمتوالصناعة والابتاكر." أ ما اللجنة ادلامئة املعنية ابدلميقراطية وحقوق ال نسان، 

لسابقة لالحتاد الربملاين ادلويل يف موضوع "ادلميقراطية يف العرص الرمقي، واس تخدام ال عالم ل رشاك املواطن، ا

اللجنة ادلامئة الرابعة ـ جلنة شؤون ال مم املتحدة ـ مناقشة موضوع "املتابعة  تناولتيف حني  وحرية التعبري". 

 الربملانية ل هداف التمنية املس تدامة".

الوفد الربملاين املغريب، مباحثات مع رؤساء وممثيل الوفود والشعب  أ جرىامش هذا احلدث، وعىل ه   

الربملانية من أ جل تباحث س بل تعزيز عالقات التعاون والصداقة بني املؤسسات الربملانية اجلهوية والقارية والربملان 

  املغريب.
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شلك تعزيز العمل ويف هذا ال طار 

الربملاين املشرتك خلدمة العالقات بني املغرب وقطر 

يف جمالت متعددة ومواهجة التحدايت املشرتكة، 

حمور لقاء مجع بني رئيس جملس املستشارين الس يد 

حكمي بن شامش ورئيس جملس الشورى دلوةل 

  .قطر الس يد أ محد بن عبد هللا بن زيد أ ل محمود
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  .استقبال نائب رئيس الجمعية الشعبية الوطنية بجمهورية ▪
 

أ جرى الس يد عبد امحليد الصويري خليفة رئيس     

مبقر اجمللس،  2019أ بريل  10جملس املستشارين يوم ال ربعاء 

مباحثات مع انئب رئيس امجلعية الشعبية الوطنية جبمهورية 

 قام، واذلي CAO Jianmingالصني الشعبية الس يد 

 بزايرة معل لبالدان عىل رأ س وفد هام.

اللقاء، عرب الس يد عبد امحليد يف بداية هذا 

الصويري عن اعزتازه الكبري ابدلينامية اليت تشهدها العالقات 

املغربية ـ الصينية واليت تعززت أ كرث بعد ال عالن عن انطالق 

رشاكة اسرتاتيجية شامةل ومنوذجية بني البدلين خالل س نة 

مة الرئيس الصيين الس يد يش جني بينغ، تنسجم من قبل صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا وخفا 2016

 وجحم العالقات الس ياس ية والتارخيية املمتزية اليت جتمع بني البدلين والشعبني الصديقني.

وأ برز الس يد الصويري أ مهية املوقع اجليو ـ اسرتاتيجي للمغرب وحضوره الاقتصادي القوي داخل القارة 

ا يف خمتلف اجملالت، ويه عوامل تشلك منصة ل رساء رشاكة ثالثية ال بعاد ال فريقية وكذا املؤهالت اليت يزخر هب

 قامئة عىل قاعدة الرحب املتبادل.

ودعا الس يد الصويري ا ىل تعزيز وتوطيد العمل املؤسسايت الربملاين، عرب ا عطاء مزيد من ادلينامية لعمل 

من خالل ا رساء منتدى برملاين مغريب ـ صيين  مجموعيت الصداقة الربملانية، وبلورة مشاريع وبرامج معل مشرتكة

وتبادل التجارب واخلربات وتكثيف التنس يق والتشاور يف خمتلف احملافل الربملانية ادلولية حول القضااي ذات الاهامتم 

 املشرتك.

كام ذكر بأ مهية الزايرة اليت قام هبا رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش عىل رأ س وفد برملاين 

، وكذا زايرة رئيس اللجنة الوطنية للمؤمتر الاستشاري الس يايس للشعب 2017ا ىل مجهورية الصني الشعبية س نة 

، واليت توجت حيهنا ابس تقباهل من قبل جالةل املكل محمد السادس نصـره هللا وال فاق الواعدة 2014الصيين س نة 

 يعيتني للبدلين.اليت فتحهتام يف مسار تعزيز العالقات بني املؤسس تني الترش 

جياد   ومثن الس يد الصويري حرص مجهورية الصني الشعبية عىل دمع هجود املغرب وال مم املتحدة من أ جل ا 

 حل عادل وهنايئ للزناع املفتعل حول ال قالمي اجلنوبية للمملكة املغربية.
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من هجته، 

انئب أ كد الس يد 

رئيس امجلعية الشعبية 

الوطنية جبمهورية 

الصني الشعبية عىل معق ومتانة عالقات التعاون والصداقة 

القامئة بني البدلين، واليت تعززت أ كرث بعد الزايرة اليت قام 

هبا جالةل املكل محمد السادس ا ىل مجهورية الصني الشعبية 

، وأ رست رشاكة اسرتاتيجية تشمل خمتلف 2016خالل 

  الت.اجمل

وشدد املسؤول الصيين أ ن بالده حريصة عىل الارتقاء ابلرشاكة الاسرتاتيجية مع اململكة املغربية    

فريقيا  وتطمح ملزيد من التعاون الاقتصادي والتكنولويج معه، مشريا ا ىل أ ن اململكة املغربية تعترب من أ وائل دول ا 

حداث حزامه التجاري البحري.  اليت وقعت عىل مبادرة "احلزام والطريق" اليت تروم حياء طريق احلرير القدمي وا  كام  ا 

 عرب املسؤول الصيين عن دمع بالده لل مم املتحدة وجلهود اململكة املغربية يف التمنية ويف اس تتباب الاس تقرار ابملنطقة.

ة الربملانية يف وأ برز انئب رئيس امجلعية الشعبية الوطنية جبمهورية الصني الشعبية أ مهية ادليبلوماس ي   

تدعمي والارتقاء أ كرث مبس توى العالقات الثنائية للبدلين، داعيا ا ىل مزيد من التنس يق بني املؤسس تني الترشيعيتني 

 للبدلين يف خمتلف احملافل ادلولية، وخاصة عىل صعيد الاحتاد الربملاين ادلويل.
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شعبة مجلس المستشارين بالجمعية البرلمانية لمنظمة   ▪
األمن والتعاون في أوروبا تنتصر للقضية الوطنية من  

 .البرلمان الدنماركي
 

شارك لك من رئيس شعبة جملس املستشارين 

وعضو الشعبة الربملانية الس يد  املستشار الس يد محمد البكوري

عبد الكرمي اهلمس والس يد عادل اخللطي، مستشار عام 

مبجلس املستشارين، ومرافق الوفد الربملاين، الس يد حامت 

الفتحوين، يف أ شغال اجامتع مكتب امجلعية الربملانية ملنظمة 

أ بريل  8ال من والتعاون يف أ ورواب، اذلي انعقد يوم ال ثنني 

، واذلي ترأ سه Folktingالربملان ادلمناريك ، مبقر 2019

 Georgeرئيس امجلعية الربملانية للمنظمة الس يد 

TSETERELLI وخفامة رئيس مجهورية أ لبانيا، الس يد ،

Ilir META ومتت دعوة شعبة جملس املستشارين حلضور .

ريفية الثامنة عرشة للجمعية الربملانية أ شغال الاجامتع املذكور ملناقشة مجموعة من اجلوانب املتعلقة ابنعقاد ادلورة اخل

 ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب املزمع عقدها مبدينة مراكش شهر أ كتوبر املقبل.

وقد متزي اجامتع مكتب امجلعية الربملانية مبداخةل قام هبا انئب رئيس امجلعية الربملانية للمنظمة امللكف 

، اذلي وجه خطااب قواي انشد من خالهل دول الاحتاد Pascal ALLIZARDابلشؤون املتوسطية، الس يد 

يات اليت وقعهتا اململكة مع الاحتاد ال ورويب، ال ورويب لحرتام س يادة اململكة املغربية عىل أ راضهيا، ودمع لك التفاق 

لس امي التفاقيات الفالحية واتفاقيات الصيد البحري، والتصدي للك الضغوطات اليت ميارسها أ عداء الوحدة الرتابية 

، ليشجب 2000، واليت دخلت حزي التنفيذ س نة 1996لعرقةل مسلسل الرشاكة القوية اليت جتمع الطرفني منذ س نة 

ت القضائية املعادية للمغرب، اليت تش هنا اجلهات املعادية للمملكة داخل الاحتاد ال ورويب، والالتفاف حول الهجام

مجموعة من ال حاكم الصادرة عن حممكة العدل ال وروبية، اليت تؤيد مجموعة من التفاقيات الاقتصادية بني الاحتاد 

ريا اىل اس تئناف حمك قضايئ دمع اتفاقية متعلقة ابخلدمات ال ورويب واملغرب، واليت تشمل أ قالميه اجلنوبية، مش

 .. وطالب أ عضاء املكتب التنفيذي للجمعية الربملانية للمنظمة ابختاذ قرار حازم2006اجلوية مت توقيعها س نة 
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خبلق املغرب ملناطق جتارية حرة، يف أ فق جلب الاستامثرات ال وروبية،  ALLIZARDكام أ شاد الس يد 

وابحملفزات والاعفاءات الرضيبية الهامة اليت تقدهما اململكة املغربية دلول الاحتاد، مناشدا تكل ادلول، بصيانة هذه 

واهجة مجموعة من الرشاكة مع "احلليف املغريب"، من لك صدمات من شأ هنا عرقلت مسلسل التعاون الثنايئ مل

 التحدايت، عىل رأ سها مشلك تدفق املهاجرين غري الرشعيني حنو ادلاير ال وروبية.

وقدم رئيس الوفد املستشار الس يد محمد البكوري، أ صاةل عن نفسه ونيابة عن أ عضاء الوفد، جزيل 

، عىل دمعه Pascal ALLIZARDالشكر ملمثل امجلعية الربملانية للمنظمة امللكف ابلشؤون املتوسطية الس يد 

املتواصل لعمل شعبة جملس املستشارين، ولرئاسة امجلعية الربملانية للمنظمة وأ ميهنا العام وطامقه ال داري، عىل تعاوهنم 

الوثيق مع جملس املستشارين لتنظمي التظاهرة املذكورة، مشريا اىل زايرة حتضريية قامت هبا ال مانة العامة ادلولية 

 ة ملدينة مراكش للوقوف عىل اجلوانب التنظميية.للجمعية الربملاني

أ شاد الس يد البكوري يف لكمته، اليت أ لقاها أ مام أ عضاء املكتب التنفيذي، ابملبادرة الكرمية اليت قام هبا 

صاحب اجلالةل املكل محمد السادس دلعوة قداسة البااب لزايرة املغرب، لنرش قمي التسامح والتعايش بني ال داين، 

 املغرب دوةل حتمي وتصون ال من الرويح والتعدد الثقايف. ابعتبار

كام نقل أ عضاء شعبة جملس املستشارين يف مس هتل هذه املداخةل مقرتحا تقدم به رئيس جملس 

دراج نقطة يف جدول أ عامل ادلورة اخلريفية املزمع عقدها مبدينة مراكش،  املستشارين، الس يد حكمي بنشامش، لعامتد ا 

ما بعد اهنيار تنظمي ادلوةل داعش، والاسرتاتيجية الكفيةل مبواهجة أ فاكر التطرف اليت تودل ال رهاب  متعلقة مبرحةل

والعنف يف منطقة منظمة ال من والتعاون يف أ ورواب، ليؤكد عىل رضورة الرتكزي عىل التحدايت املتعلقة ابلتغريات 

 من دول الساحل جنوب الصحراء.املناخية، واليت تسهم يف تدفق الهجرة غري النظامية، لس امي 

ويف ال خري عرف أ عضاء شعبة اجمللس ابملؤهالت اليت تمتتع هبا مدينة مراكش يف تنظمي التظاهرات العاملية 

املؤمتر احلكويم ادلويل لعامتد التفـاق العـاملي و ، 2016من قبيل مؤمتر ال مم املتحدة حول التغري املنايخ س نة 

 .2018للهجرة لس نة 
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 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم ال عالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة ال عالمي ▪
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)53728134الهاتف:

 (212+)537728134الفاكس:

 Bulletin.internecc@gmail.com:الربيد ال لكرتوين

 www.chambredesconseillers.ma :العنوان ال لكرتوين


