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 20/2019رقم  اجتماع   ▪
 2019  يونيو 10 اإلثنين    ليوم

 

الس يد اجامتعه الأس بوعي برئاسة رئيس اجمللس  2019يونيو 10مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني عقد

 ، وحضور الأعضاء السادة:حكمي بن شامش

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :   عبد االإاله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :   عبد القادر سالمة ▪

 للرئيس؛اخلليفة اخلامس  :  عبد امحليد الصويري  ▪

 حماسب اجمللس؛ :   عبد الوهاب بلفقيه •

 .أأمني اجمللس :   أأمحد تويزي  •

 

 

 فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:

 

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :   عبد الصمد قيوح ▪

 حماسب اجمللس؛ :   العريب احملريش ▪

 ؛حماسب اجمللس :   عز ادلين زكري ▪

 اجمللس؛أأمني  :   أأمحد اخلريف ▪

 أأمني اجمللس. :   اإدريس الرايض ▪

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
 

 مجلس المستشارين
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة:  ❖

 

  حلصيةل اس امتع لرد الس يد رئيس احلكومة عىل مناقشة جلسة الابعقد  2019 /01/20رمق قرار

 يونيو عىل الساعة احلادية عرش صباحا. 26يوم الأربعاء املرحلية لعمل احلكومة 

 

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

 2019يونيو  11الثالاثء  عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل ليوم ابملوافقة 02/20/2019رمق  قرار 

برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس، والس يد أأمحد تويزي أأمينا  عىل الساعة الثالثة بعد الزوال

 للجلسة.

 

 

 العالقات اخلارجية:  ❖

  املستشارين للمشاركة يف اجامتعات منتدى  تركيبة وفد جملسحديد تب  2019 /03/20 رمققرار

 27-25املزمع عقده بطوكيو/الياابن أأايم WPL Women political  Leaders"الس ياس ية النسائيةالقيادات "

 كام ييل :  2019يونيو 

o ؛، عضو فريق الاحتاد العام للمقاوالتالس يدة انئةل التازي 

o  الفريق الاس تقاليل؛عضو عن 

o  فريق الأصاةل واملعارصة؛عضو عن 

o  والتمنية.فريق العداةل عضو عن 

 

  وهجة اإىل الس يد رئيس جملس املستشارين من امل ادلعوةعىل ابملوافقة  2019 /04/20رمق قرار

رئيس جملس الش يوخ مجلهورية الكونغو حلضور مؤمتر القمة للربملانيني حول  Pierre NGOLOطرف الس يد 

 بربازافيل. 2019يوليوز  12و  11يويم تأأمني الاستامثرات واملوارد من أأجل الصحة وحماربة الس يدا اذلي سينعقد 

  وهجة اإىل الس يد رئيس جملس املستشارين من طرف امل ابملوافقة عىل ادلعوة 05/20/2019قرار رمق

الديش يف نغرئيسة الربملان البنغايل للقيام بزايرة للب   SHIRIN SHARMIN CHAUDHURYالس يدة 

 املس تقبل القريب. 

 مجلس المستشارين 
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 شؤون تنظميية:  ❖

  جلنة العدل  تزويدابملوافقة عىل  2019 /06/20رمق قرار

 .املطلوبةعمل الوسائل بوالترشيع وحقوق االإنسان 

 خمتلفات: ❖

  عىل طلب منظمة بدائل للطفوةل والش باب احتضان أأشغال ندوة ابملوافقة  2019 /11/20رمق قرار

مع تسجيل )حول "اجملمتع املدين وحتدايت عامل اليوم"  2019يونيو  12دولية مبقر جملس املستشارين يوم الأربعاء 

 للرئيس عىل هذا القرار(.حتفظ الس يد اخلليفة الثالث 

  لفائدة زايرة مقر جملس املستشارينطلب  عىل ابملوافقة 2019 /12/20رمق قرار: 

 لكية علوم الرتبية ابلرابط. •

 لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل التابعةالأاكدميية املغربية لدلراسات ادليبلوماس ية  •

 )تقدمي عرض حول معل جلنة اخلارجية(.
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. ▪

يقيض  32.18راسة مرشوع قانون رمق خصص دل 2019 يونيو 17 االإثننيعقدت اللجنة اجامتعا يوم 

  اجلنائية.املتعلق ابملسطرة  22.01بتغيري وتمتمي القانون رمق 

 جامع.صادقت اللجنة عىل هذا املرشوع ابالإ وقد 

 

 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ▪
 35.13مرشوع قانون رمق  واصةل دراسةخصص مل 2019يونيو  11 الثالاثء عقدت اللجنة اجامتعا يوم

حداث وتنظمي مؤسسة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت يقيض  .ابإ

ثر ذكل فتح أأجل تقدمي الفرق واجملموعة  وخالل هذا الاجامتع أأهنت اللجنة دراسة املرشوع واتفقت اإ

يمت البت يف هذه التعديالت والتصويت الربملانية لتعديالهتا يف هذا الشأأن واذلي انهتى  يوم امجلعة املايض، عىل أأن 

مبارشة بعد هناية اجللسة العامة بقاعة  2019 يونيو 18 الثالاثءعىل املرشوع برمته يف الاجامتع املقرر انعقاده يومه 

 .عاكشة

 

 الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية.  المجموعة ▪
 

خصص  2019يونيو  17اجامتعا يوم االإثنني  لتقيمي الس ياسات العمومية. املوضوعاتية اجملموعةعقدت 

 معلها.لمصادقة عىل مهنجية وبرانمج ل

 يذكر أأنه تقرر أأن تش تغل اجملموعة هذه الس نة عىل موضوع تقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء.

 

 

 

 

 ...والموضوعاتية  اللجان الدائمة  أشغال
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 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. ▪

   8مبارشة بعد هناية اجللسة العامة ابلقاعة  2019يونيو  18الثالاثء. 

يتعلق مبزاوةل  25.14اجامتع أأويل لوضع مهنجية اش تغال اللجنة الفرعية حول دراسة مرشوع قانون رمق  •

 همن حمرضي ومناويل املنتجات الصحية. 

 بقاعة عاكشة عىل الساعة العارشة صباحا 2019 يونيو 19 الأربعاء 

اتفياللت اليت مت القيام هبا خالل الفرتة مناقشة تقرير اللجنة الاس تطالعية حول الواقع الصحي جبهة درعة  •

 .2018يوليوز  7اإىل  1املمتدة من 

 

 لجنة الف الحة والقطاعات االنتاجية. ▪

  عىل الساعة الثانية عرشة زوال مبصلحة اللجنة. 2019يونيو  14امجلعة 

حداث وتنظمي مؤسسة  35.13 أ خر أأجل لوضع التعديالت حول مرشوع قانون رمق • للهنوض يقيض ابإ

 ابلأعامل الاجامتعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت.

 مبارشة بعد هناية اجللسة العامة بقاعة عاكشة 2019 يونيو 18 الثالاثء. 

حداث وتنظمي مؤسسة للهنوض  35.13 البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق • يقيض ابإ

 والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت.ابلأعامل الاجامتعية 
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 .زيارة رئيس مجلس المستشارين على رأس وفد برلماني إلى جمهوريتي بنما واإلكوادور ▪
 

بدعوة من الس يدين رئيـيس برملان أأمرياك الالتينية والكراييب 

رئيس جملس املستشارين الس يد  قاموبرملان بدلان الأنديز، 

حكمي بن شامش، عىل رأأس وفد برملاين، بزايرة معل اإىل 

 .2019يونيو  19اإىل  15مجهورييت بامن واالإكوادور من 

لقاء الس يد رئيس جملس  ومتزيت       هذه الزايرة ابإ

املستشارين للكمة يف امجلعية العامة الس نوية لربملان أأمرياك 

مبشاركة أأزيد  الالتينية والكراييب اليت ستنعقد جبمهورية بامن

 برملاين عضو هبذه املنظمة القارية الهامة. 200من 

عقد لقاءات مع مسؤولني برملانيني،  الزايرة عرفتكام  

فريقيا  مجع الثاليث اذلي يات س ياس ية وازنة، أأبرزها اللقاءوخشص  الوفد الربملاين املغريب والس يد رئيس برملان معوم اإ

ابالإعالن الرمسي عن تأأسيس املنتدى الربملاين االإفريقي الأمريكو  وتوجتورئاسة برملان أأمرياك الالتينية والكراييب، 

 التيين.

دورته العادية  عقدرين لكمة يف امجلعية العامة للربملان الأنديين اذلي الس يد رئيس جملس املستشا أألق كام   

يف جدول أأعاملها املصادقة عىل امليثاق التأأسييس للمنتدى الربملاين االإفريقي  مضتجبمهورية االإكوادور، واليت 

 الأمريكو التيين.

 وفد جملس املستشارين السادة: قد مضو 

 ع لرئيس جملس املستشارين.ـ عبد القادر سالمة، اخلليفة الراب

 ـ عبد الوهاب بلفقيه، حماسب جملس املستشارين.

 ـ أأمحد التويزي، أأمني جملس املستشارين.

 

 العالق ات الخارجية...  /أنشطة الرئاسة  
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التحديات المشتركة في إفريقيا  السيد بن شماش يؤكد أن   ▪
والكاريبي تستلزم اعتماد دبلوماسية  وأمريكا الالتينية  

 .برلمانية مندمجة وفعالة

 
 

أأكد رئيس جملس املستشارين، الس يد حكمي  

بن شامش، اذلي يقود الوفد الربملاين املغريب املشارك يف 

أأشغال امجلعية العامة الس نوية لربملان أأمرياك الالتينية 

 يونيو 14 امجلعة يوم(، اليت انطلقت والاكرييب )ابرالتينو

ابلعامصة بامن، أأن التحدايت املتشاهبة واملشرتكة بني  2019

فريقيا وهذه املنطقة تس تلزم اعامتد دبلوماس ية برملانية  اإ

 .مندجمة قواهما الندية والفاعلية

 

وقال الس يد بن شامس، وهو رئيس رابطة 

فريقيا والعامل العريب، يف لكمة مضن أأشغال  قلميي، جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل ابإ هذا اللقاء الربملاين االإ

فريقيا وأأمرياك  ن "ما تعيشه شعوب اإ اذلي يعرف أأيضا حضور رئيس الربملان االإفريقي، الس يد روجر نكودو دانغ، اإ

-الالتينية والاكرييب يف الوقت الراهن، من تشابه يف القضااي والتحدايت املتعددة واملتنامية املرتبطة ابملتغريات اجليو

الصعيد العاملي، وعىل بدلان القارتني وشعوهبا، تس تلزم تفعيل اختصاصات مؤسساتنا الترشيعية عرب س ياس ية عىل 

 اعامتد دبلوماس ية برملانية مندجمة قواهما الندية والفاعلية".

وأأبرز أأن هذه ادلبلوماس ية الربملانية تروم الرتافع الفعال لتحقيق االإنصاف والعداةل، لشعوب القارتني ملا  

حلقها من متزيق لأوطاهنا واس تغالل لرثواهتا ورهن بنيوي ملس تقبلها ومصريها املشرتك، خصوصا يف ظل ما يوفره 

 -واقع املنطقتني اليوم من أ فاق وفرص اترخيية الإرساء رشاكة حقيقية تكون يف مس توى منوذج للتعاون جنوب

 جنوب.

الس ياس ية والفكرية والاقتصادية، تتوج  وأأضاف أأن دول املنطقتني تعرف هنضة ممتزية عىل املس توايت

مسارات من ادلمقرطة واملصاحلات الس ياس ية، ويه ادلينامية اليت أأفرزت جيال جديد من القادة ادلميوقراطيني، 

املتحررين من العقد االإيديولوجية، ويعملون بقدر معقول من الربغامتية الس ياس ية، من أأجل اس تقرار بدلاهنم، 

 صادية والرفاه الاجامتعي لشعوهبا.وضامن التمنية الاقت

وأأشار اإىل أأنه مت، من هذا املنطلق، الرتافع والتشاور والعمل سواي لأزيد من س نتني من أأجل تأأسيس 

هجوية مس تقةل للربملاانت الوطنية يف القارتني -املنتدى الربملاين االإفريقي الأمرييك الالتيين ليكون مبثابة ش بكة بني

البناء وأأرضية اللتقائية العمل الربملاين يف أأفق تيسري الاندماج االإفريقية والأمريكية الالتينية، وفضاء للحوار التفاعيل 

 جنوب. -اجلهوي وتعزيز التعاون جنوب

 2019  يونيو 18 /578العدد  -النشرة الداخلية 
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سامع صوت  واتبع أأن هذا املنتدى س يكون أأيضا مبثابة أ لية للرتافع واإ

شعوب القارتني بشأأن قضااي السمل والعداةل الاجامتعية والتمنية املس تدامة 

 املناخية واحلاكمة ادلميقراطية العاملية وس يادة القانون وحقوق االإنسان.والعداةل 

وأأكد الس يد بن شامش، يف هذا الصدد، أأن اململكة املغربية يف عالقاهتا اخلارجية القامئة عىل مبدأأ حسن 

عة فيه، وحرصت اجلوار وتنويع الرشأاكت ادلولية، قد عربت دوما عن تشبهثا بعمقها االإفريقي ابعتباره خيارا ال رج

رهثا التارخيي و الثقايف املشرتك  عىل متتني أأوارص الأخوة والتعاون الاسرتاتيجي مع ادلول العربية الشقيقة، واستامثر اإ

مع دول أأمرياك الالتينية وفق رؤية استرشافية تقوم عىل االإميان املطلق بقدرة بدلان املنطقتني عىل تقدمي بدائل 

ماكانهتا اذلاتية، وذكل عن طريق الاستامثر الأمثل ملبدأأ التاكمل الهادف اإىل حتقيق س ياس ية وترشيعية انطالقا م ن اإ

طار التعاون جنوب  جنوب.-مداخل الاندماج يف اإ

جنوب حمورا اسرتاتيجيا يف س ياس هتا اخلارجية، وهو -وشدد عىل أأن اململكة جعلت من التعاون جنوب

لسادس، وهو ما جسدته الزايرة التارخيية جلاللته لعدد من بدلان أأمرياك اخليار اذلي يرعاه ويقوده جالةل املكل محمد ا

فريقيا 2004الالتينية س نة  وأأمرياك اجلنوبية الأوىل املنعقدة -وكذا دعوة جاللته يف اخلطاب املليك السايم املوجه لقمة اإ

لنا"، حيث أأكد جاللته بنفس اإىل "بلورة رؤية مس تقبلية، ختدم املصاحل املشرتكة دلو  2006بأأبوجا بنيجرياي س نة 

قامة رشاكة اسرتاتيجية، ترتكز عىل قمينا املشرتكة، املمتثةل  املناس بة أأن تكل القمة "تتيح الفرصة املواتية لالتفاق عىل اإ

جنوب، قامئ عىل الاحرتام املتبادل والتمنية -يف احلرية وادلميقراطية والتضامن، وتطمح اإىل جتس يد تعاون جنوب

 قيق الرخاء لشعوبنا".املس تدامة، وحت 

واعترب أأن احلضور املشرتك الأمرييك الالتيين والافريقي والعريب يف هذا اللقاء الربملاين يشلك "حلظة 

فارقة يف مسار تدارك الفرص الكبرية والتارخيية اليت ضاعت جراء ما عرف ابحلرب الباردة وما خلفته من رهن 

فريقيا والعامل العريب او بأأمرياك الالتينية يف اعتبارات  حقيقي لفرص التعاون واحلوار وحبست عالقات دولنا سواء ابإ

يديولوجية ضيقة".  اإ

ن "التحوالت اليت عش ناها مجيعا سواء عىل املس توى الوطين أأو الاقلميي يف بناء مسارات  وقال اإ

جنوب كفيل برفع -وبادلمقرطة والتمنية جيعلنا قادرين أأكرث من أأي وقت مىض عىل توطيد بناء منوذج للتعاون جن

التحدايت املرتبطة ابحلارض وصنع مس تقبل مشرتك يسوده السمل والأمن واحلرية وتالزمية العالقة بني الأمن 

 وادلميقراطية وحقوق االإنسان وس يادة القانون واحرتام الوحدة الوطنية لدلول والتضامن بني الشعوب".
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بنما .. توقيع مذكرة نوايا بشأن تأسيس منتدى برلماني   ▪
 إفريقي أمريكو التيني

 

 

 

 

 

 

 2019 يونيو 14 امجلعةيوم  مت

ابلعامصة بامن، توقيع مذكرة نوااي بشأأن تأأسيس 

فريقي أأمريكو التيين، مكبادرة  منتدى برملاين اإ

تروم توفري أأرضية لتعزيز العالقات بني 

املنطقتني االإفريقية والأمريكية الالتينية 

جنوب والرتافع -وتفعيل برامج التعاون جنوب

املشرتك الكفيل ابلتخفيف من ال اثر السلبية 

 .ندماج عىل اكفة الأصعدةلعدم الا

ومت توقيع مذكرة النوااي من قبل رئيس جملس املستشارين، الس يد حكمي بن شامش، بصفته رئيسا لرابطة 

لياس اكستيو، رئيس برملان أأمرياك  فريقيا والعامل العريب، والس يد اإ جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل ابإ

لس يد روجر نكودو دانغ، رئيس الربملان االإفريقي، وذكل عقب لقاء مقة ثالثية الالتينية والاكرييب )ابرالتينو(، وا

 .امجلعة ابلعامصة البمنية يومانعقد عىل هامش أأشغال امجلعية العامة الس نوية للبارالتينو، اليت انطلقت 

برام اتفاق مؤسسايت لتأأسيس املنتدى الربملاين  االإفريقي وتؤكد مذكرة النوااي رغبة الأطراف الثالث يف اإ

جنوب بشأأن القضااي ذات الاهامتم املشرتك وتسهيل -الأمريكو التيين، كفضاء يروم تعزيز احلوار الربملاين جنوب

قلميي  .التاكمل البني اإ

كام هيدف املنتدى، حسب الوثيقة، اإىل تعزيز التمنية املندجمة واملس تدامة لبدلان الربملاانت الأعضاء، 

 .نصاف والسالم والقمي الكونية واحرتام حقوق االإنسان والبيئةمن خالل ترس يخ العداةل واالإ 

كام يروم تبادل التجارب واملعلومات اليت تعزز ادلميقراطية واحلاكمة والتعاون والأنشطة املشرتكة 

وبرامج التعاون من أأجل التمنية والاندماج بني املنطقتني، فضال عن تقدمي مقرتحات ترشيعية وتوصيات لقمم 

 .دلول واحلكومات ابملنطقتني وكذا للمؤسسات والهيئات والندوات احلكومية هبام بشأأن خمتلف القضاايرؤساء ا
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حكيم بن شماش: مشاركة المغرب في أشغال الجمعية  السيد   ▪
مسار تعزيز العالق ات مع  العامة للبارالتينو لبنة جديدة في  

 برلمانات المنطقة

  

 

 رئيس شامش، بن حكمي لس يدا أأكد

 املغريب الربملاين الوفد قاد اذلي املستشارين، جملس

 لربملان الس نوية العامة امجلعية أأشغال يف املشارك

 انطلقت اليت )ابرالتينو(، والاكرييب الالتينية أأمرياك

 هذه أأن البمنية، ابلعامصة يونيو 14 امجلعة يوم

 تعزيز مسار يف جديدة ولبنة حمطة متثل املشاركة

 .املنطقة برملاانت مع العالقات

 رابطة رئيس وهو شامش، بن الس يد وقال

فريقيا املامثةل واجملالس والشورى الش يوخ جمالس  ابإ

 عىل العريب املغرب لواكةل ترصحي يف العريب، والعامل

 اإن دانغ، نكودو روجر الس يد االإفريقي، الربملان رئيس حضور أأيضا عرف اذلي اللقاء، هذا يف مشاركته هامش

طار يف تندرج املغريب الربملاين الوفد مشاركة  تدرجييا، تتقوى اليت الرشاكة هذه مسار يف جديدة صفحة فتح" اإ

 واليت ،2004 س نة خالل للمنطقة السادس محمد املكل اجلالةل صاحب هبا قام اليت التارخيية الزايرة بعد خصوصا

 ."استامثرها أأجل من اليوم نش تغل واعدة، أ فاق فتحت

 املكتب بني التارخيي للقاء العيون مدينة اس تضافة يه اكنت املسار هذا حلظات أأقوى اإحدى أأن وأأبرز

عالن"بـ توج واذلي ،2016 يوليوز 13 يف املستشارين جملس ومكتب الوسط  أأمرياك لربملان التنفيذي  ،"العيون اإ

 درةمببا والتنويه للمملكة الرتابية ابلوحدة يتعلق ما يف الربملانية املنظمة هذه لربملاانت متقدمة مواقف تضمن" اذلي

 ."اجلنوبية الأقالمي يف اذلايت احلمك

 الترشيعيتني، املؤسس تني بني املشرتك للعمل وبرانجما طريق خارطة سطر اذلي االإعالن، هذا وشلك

جياد“ لـ دمعه الوسط  أأمرياك برملان خاللها من أأكد مرجعية وثيقة  اململكة س يادة يصون الصحراء لزناع حل اإ

 .”للبارالتينو املؤسسة املبادئ وفق الرتابية ووحدهتا املغربية

 ووفود الالتينية أأمرياك من بدلا 23 من برملاين 200 من أأزيد مشاركة الهامة الربملانية القمة هذه وتعرف

 الأورويب، الربملان من وكذا البارالتينو، يف دامئ مالحظ عضو بصفة تمتتع كبدلان وقطر والصني املغرب من برملانية

 .احلكومية وغري احلكومية املنظامت عن وممثلني

 حتقيق يف احملرز والتقدم االإقلميي الاندماج قضااي حول للبارالتينو الس نوية العامة امجلعية أأشغال وتمتحور

 ص.اخلصو  عىل املس تدامة، التمنية أأهداف
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ارين يشارك في اجتماع  شالخليفة األول لرئيس مجلس المست ▪
 .رابطة مجالس الشيوخ في أوروبا بالعاصمة باريس

بدعوة من 

رئيس جملس الش يوخ 

شارك  ،Gerard Larcherالس يد جريار الريش  الفرنيس

املستشار الس يد عبد الصمد قيوح اخلليفة الاول جمللس 

املستشارين ورئيس مجموعة التعاون والصداقة املغربية 

الفرنس ية يف اجامتع رابطة جمالس الش يوخ يف أأورواب اذلي 

  بباريس. 2019يونيو  15اىل  13من  انعقد

  

وانصبت اشغال الرابطة يف نسخهتا العرشين حول 

ادلور اذلي تلعبه اجملالس العليا للربملاانت يف تعزيز احلوار الأورو افريقي وحول أأمهية الثنائية الربملانية كركزية أأساس ية 

  لدلميقراطية..

   

ويف معرض تدخهل، ركز املستشار الس يد 

عبد الصمد قيوح عىل القوامس املشرتكة اليت جتمع 

افريقيا وأأورواب مؤكدا عىل املاكنة البارزة اليت حتتلها 

جتس يدًا  بني القارتني اململكة املغربية كحلقة وصل

للرؤية املتبرصة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس 

جنوب وتعميق /وبالتعاون جن نرصه هللا دلمع

طار مهنج شامل  الرشاكة مع القارة الأوروبية يف اإ

  ومندمج مبين عىل مبدأأ التضامن.

  

وبعد أأن اس تعرض خصوصية جتربة جملس املستشارين عىل مس توى هندسة تركيبته وطبيعة الوظائف 

ارين هبدف تعزيز احلوار الأنشطة اليت نظمها جملس املستش أأبرزاليت أأولكها هل ادلس تور، توقف الس يد قيوح عند 

الأورو أأفريقي سواء عىل املس توى الثنايئ ال س امي مجموعات التعاون والصداقة واملنتدايت الربملانية واملتعدد 

 الأطراف. 

ة صتعزيز احلوار بني ممثيل اجملالس العليا للربملاانت خا أأحلواقرتح، يف هذا الصدد، مواصةل اجلهود من 

س يق والتواصل بني رابطة جمالس الش يوخ يف أأورواب ورابطة جمالس الش يوخ والشوري من خالل ارساء أ لية للتن 

ماكنية عقد اجامتع مشرتك  واجملالس املامثةل يف افريقيا والعامل العريب اليت يرتأأسها حاليا جملس املستشارين مع اإ

  لهجرة.ملناقشة مواضيع ذات أأولوية تتصل ابلتحدايت الأمنية والتمنوية والبيئة وقضااي ا
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