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الدورة األولى من السنة    يفتتح جاللة الملك   ▪
 . التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة 

ادلورة ال وىل    افتتاح،  2019أ كتوبر    12  صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا، يوم امجلعة  ترأ س

 . من الس نة الترشيعية الرابعة من الوالية الترشيعية العارشة

 وهبذه املناس بة أ لقى جالةل املكل أ مام أ عضاء جمليس النواب واملستشارين خطااب ساميا هذا نصه الاكمل: 

 

 .امحلد هلل، والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأ هل وحصبه "

 والسادة الربملانيني احملرتمني، حرضات الس يدات  

يسعدان أ ن نرتأ س افتتاح الس نة الترشيعية الرابعة، من هذه الوالية النيابية، وأ ن جندد التواصل مع ممثيل  

 .ال مة

 .ويه س نة ترشيعية جيب أ ن تمتزي بروح املسؤولية والعمل اجلاد، ل هنا تأ يت يف منتصف الوالية احلالية

 .اخلالفات، اليت تطبع عادة الانتخاابت  وبذكل، فهي  بعيدة عن فرتة

ذلا، ينبغ  استامثرها يف الهنوض ابل مانة اليت تتحملوهنا، بتلكيف من املواطنني، والتنافس االإجيايب عىل  

 .خدمة مصاحلهم، وادلفاع عن قضااي الوطن

طار املرحةل اجلديدة، اليت حددان مقوماهتا يف  دراهجا يف اإ خطاب العرش   كام تتطلب منمك العمل عىل اإ

 .ال خري

ذا كنا قد ركزان عىل أ مه التحدايت والرهاانت الاقتصادية والتمنوية، لهذه املرحةل، فاإن الطبقة   واإ

 .الس ياس ية، حكومة وبرملاان وأ حزااب س ياس ية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفري رشوط النجاح لها 

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

ن املرحةل  اجلديدة تبدأ  من الآن، وتتطلب اخنراط امجليع، ابملزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة  اإ

 .واليقظة، بعيدا عن الرصاعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات

 .ويأ يت يف صدارة أ ولوايهتا، تزنيل االإصالحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ املشاريع

 .والترشيع ، ابدلرجة ال وىل ويه من اختصاص اجلهازين التنفيذي

آت اجملمتع   ولكهنا أ يضا مسؤولية القطاع اخلاص، الس امي يف ما يتعلق ابلمتويل، فضال عن ادلور الهام لهيأ

 .املدين اجلادة
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مضبوطة، تضمن التحضري اجليد،  فاحلكومة مطالبة بوضع خمططات  

والتنفيذ ادلقيق، والتتبع املس متر، خملتلف القرارات واملشاريع، سواء عىل  

 .املس توى الوطين، أ و اجلهوي أ و احمليل

ومبا أ ن االإدارة موضوعة حتت ترصفها، فاإن علهيا أ ن توظف لك 

املراقبة، مبا يضمن النجاعة يف تنفيذ القرارات،    الوسائل، ال س امي املعطيات االإحصائية، وال ليات املتعلقة ابلتفتيش و

طار الشفافية والتعاون والانسجام، بني خمتلف املتدخلني  . يف اإ

 .وال جمال هنا للهترب من املسؤولية، يف ظل التطبيق الصارم، لربط املسؤولية ابحملاس بة 

بة معل احلكومة، وتقيمي  أ ما الربملان، فقد منحه ادلس تور صالحيات واسعة، يف جمال الترشيع، ومراق 

 .الس ياسات العمومية

فأ نمت حرضات الربملانيني، مسؤولون عىل جودة القوانني، اليت تؤطر تنفيذ املشاريع والقرارات، عىل أ رض  

 .الواقع، وجعلها تعكس نبض اجملمتع، وتليب تطلعات وانشغاالت املواطنني

لك ما خيص تدبري الشأ ن العام، يف خمتلف اجملاالت،  كام أ نمك مسؤولون عىل متابعة ما تقوم به احلكومة، يف  

 .ومراعاة مدى اس تجابته لالنشغاالت احلقيقية للمواطنني

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

همام بلغ صواب القرارات املتخذة، وجودة املشاريع املربجمة، فاإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر املوارد الاكفية  

 .لمتويلها

ما فتئت أ شدد عىل رضورة االإعداد اجليد، خملتلف الربامج واملشاريع، وخاصة المتويل وتصفية وضعية  ذلا،  

 .العقار

من املعروف أ ن هجود ادلوةل وحدها ال تكف  يف هذا اجملال. وهو ما يقتيض اخنراط القطاع اخلاص  

 .يف معلية التمنية

 .نعتربه جحر الزاوية، يف لك معل تمنويوأ خص ابذلكر هنا القطاع البنيك واملايل، اذلي 

منا  فتزنيل ومواكبة املشاريع والقرارات، ال يقترص فقط عىل توقيع العقود واالتفاقيات عىل ال وراق؛ واإ

 .هو عقد أ خاليق، قبل لك يشء، مصدره العقل والضمري 

 .، والقيام بواجباتهواملسؤولية مشرتكة بني مجيع الفاعلني املعنيني، وعىل لك طرف الوفاء ابلزتاماته

منا يشمل أ يضا القطاع اخلاص، الس امي   وهذا العقد ال هيم مؤسسات ادلوةل واملنتخبني فقط، واإ

 .مؤسسات المتويل، والقطاع البنيك

واملغرب يتوفر، وامحلد هلل، عىل قطاع بنيك، يمتزي ابلقوة وادلينامية واملهنية، ويسامه يف دمع مصود  

  .الوطين وتطور الاقتصاد 
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آت وطنية   وخيضع النظام املايل املغريب ملراقبة مضبوطة، ختتص هبا هيأ

 .مس تقةل، ذات كفاءة عالية

وهو ما يعزز الثقة واملصداقية، اليت حيظى هبا القطاع البنيك، وطنيا  

 .وخارجيا

فريقياوقد   .بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستامثر يف عدد من ادلول ال جنبية، وخاصة ابإ

نه اليزال يعط  أ حياان، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وك نه يبحث فقط عن الرحب الرسيع   ورمغ ذكل، فاإ

 .واملضمون

نشاء وهو ما يتجىل مثال، يف صعوبة ولوج املقاولني الش باب للقروض، وضعف مواكب ة اخلرجيني، واإ

 .املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

أ عرف جيدا أ نه من الصعب تغيري بعض العقليات البنكية؛ كام س بق أ ن أ كدت عىل رضورة تغيري العقليات  

 .االإدارية، ووضع حد لبعض الترصفات، اليت تعيق التمنية والاستامثر

والاخنراط االإجيايب يف دينامية التمنية، اليت  ذلا، حنث القطاع البنيك الوطين عىل املزيد من الالزتام، 

 .تعيشها بالدان، الس امي متويل الاستامثر، ودمع ال نشطة املنتجة واملدرة للشغل وادلخل

ضافة اإىل ادلمع والمتويل اذلي توفره للمقاوالت الكربى، لتعزيز دورها   ويف هذا االإطار، ندعو ال بناك، اإ

يل معلية الولوج للقروض، والانفتاح أ كرث عىل أ حصاب املقاوالت اذلاتية،  التمنوي، وخاصة من خالل تبس يط وتسه 

 .ومتويل الرشاكت الصغرى واملتوسطة

ولهذه الغاية، نوجه احلكومة وبنك املغرب، للتنس يق مع اجملموعة املهنية لبنوك املغرب، قصد العمل عىل  

 .املشاريع الصغرى للتشغيل اذلايت وضع برانمج خاص بدمع اخلرجيني الش باب، ومتويل 

وذكل عىل غرار التجارب الناحجة، اليت قامت هبا عدة مؤسسات، يف جمال متويل املشاريع، اليت حيملها  

دماهجم املهين والاجامتع   .الش باب، وتسهيل اإ

جيابية علهيم، وعىل أ رسمه، وعىل اجملمتع  .وهو ما اكنت هل نتاجئ اإ

ننا نتطلع أ ن يقوم هذا اخمل  طط، اذلي سأ اتبع مع احلكومة ولك املنخرطني فيه، خمتلف مراحهل، عىل  واإ

 :التوهجات التالية

أ وال: متكني أ كرب عدد من الش باب املؤهل، حاميل املشاريع، املنمتني خملتلف الفئات الاجامتعية، من   •

 لنجاح؛ احلصول عىل قروض بنكية، الإطالق مشاريعهم، وتقدمي ادلمع هلم، لضامن أ كرب نس بة من ا

فريقيا، والاس تفادة   • اثنيا: دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، العامةل يف جمال التصدير، وخاصة حنو اإ

 .من القمية املضافة، لالقتصاد الوطين
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املواطنني للخدمات البنكية، والاس تفادة  اثلثا: تسهيل ولوج معوم   •

من فرص الاندماج املهين والاقتصادي، خاصة ابلنس بة للعاملني يف القطاع 

 .غري املنظم

 .وال داع  للتذكري بأ ن الرواج الاقتصادي، مير ابخلصوص عرب تطوير العمليات البنكية

عقدين ال خريين، حيث ارتفع عدد  وأ ود أ ن أ ش يد هنا، ابلنتاجئ اليت حتققت يف هذا اجملال، خالل ال

 .املواطنني، اذلين فتحوا حسااب بنكيا، ثالث مرات

وهو ما يتطلب من ال بناك مواصةل اجلهود، ابستامثر التكنولوجيات احلديثة، والابتاكرات املالية، من  

رفني، بشلك متوازن  أ جل توس يع قاعدة املغاربة، اذلين يلجون للخدمات املرصفية والمتويلية، مبا خيدم مصاحل الط

 .ومنصف، ويسامه يف معلية التمنية

ال ابالخنراط االإجيايب للمواطنني، وحتمل مسؤولياهتم، والوفاء   غري أ ن هذا اخملطط لن حيقق أ هدافه، اإ

 .ابلزتاماهتم، خبصوص القروض اليت اس تفادوا مهنا

قامة عالقة  كام أ ن مؤسسات وأ ليات الضبط واملراقبة املالية، مطالبة بتتبع خمتلف ا لعمليات، والسهر عىل اإ

آت المتويل، وأ حصاب القروض  .متوازنة تطبعها الثقة، بني هيأ

وال يفوتين هنا، أ ن أ ذكر ابملسؤولية الاجامتعية للمقاوةل املالية، وبرضورة مسامههتا يف املبادرات االإجيابية،  

 .ة، والهنوض ابلتمنية املس تدامةسواء عىل الصعيد الاجامتع  واالإنساين، أ و يف جمال احلفاظ عىل البيئ

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

ن بناء مغرب التقدم والتمنية، والتجاوب مع انشغاالت وتطلعات املواطنني، يتطلب تضافر وتاكمل هجود   اإ

 .امجليع

القطاع اخلاص،  ومن هذا املنرب، أ دعو املؤسسة الترشيعية، اليت متثلوهنا، واجلهاز التنفيذي، وكذا 

 .والس امي القطاع البنيك، لالخنراط يف هذا اجملهود الوطين التمنوي، واملسامهة يف اإجناح املرحةل اجلديدة، اليت ندخلها

فكونوا رعامك هللا، يف مس توى ما تقتضيه هذه املرحةل من مسؤولية والزتام، وتغليب للمصلحة العليا، ملا  

 .فيه خري البالد والعباد

آمنوا أ طيعوا هللا وأ طيعوا الرسول، وال تبطلوا أ عاملمك”. صدق هللا العظمي   :” قال تعاىل   .اي أ هيا اذلين أ

 ." والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته 
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 2019/ 30اجتماع رقم   ▪
 2019  أكتوبر   10  ليوم االثنين 

 

عبد  برئاسة الس يد  اجامتعه ال س بوع  2019أ كتوبر  10امخليس  مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 رئيس اجمللس، وحضور ال عضاء السادة: اخلليفة ال ول ل  ، صمد قيوح ال

 

 ؛ اخلليفة الثاين للرئيس  :   عبد االإاله احللوط   ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :             كوسكوس محيد   ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   ▪

 ؛ حماسب اجمللس  :     العريب احملريش  ▪

 أ مني اجمللس؛  :    أ محد تويزي  ▪

 أ مني اجمللس.  :    أ محد اخلريف  ▪

 

 فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة: 

 ؛ الرابع للرئيس اخلليفة   :   عبد القادر سالمة  ▪

 ؛ حماسب اجمللس  :   بلفقيه   الوهاب   عبد  ▪

 حماسب اجمللس؛  :    عز ادلين زكري  ▪

دريس الراض  ▪  . أ مني اجمللس  :    اإ

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 
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 القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب 

 

  الترشيع : 

  حاةل  2019/ 01/30رمق قرار النصوص الترشيعية املودعة دلى مكتب اجمللس من دلن رئاسة  ابإ

 احلكومة، عىل جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية، ويتعلق ال مر بـ :

 امجلاعات  وأ عوان  ملوظف  الاجامتعية ال عامل مبؤسسة  يتعلق 37.18 رمق قانون  مرشوع  •

 ومجموعاهتا وهيئاهتا؛  الرتابية 

عادة 38.18 رمق قانون  مرشوع  •  لفائدة  الاجامتعية لل عامل الثاين مؤسسة احلسن تنظمي ابإ

 ادلاخلية.   لوزارة  التابعني  رجال السلطة 

 

 ال س ئةل الشفهية: 

   أ كتوبر   15  عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء ابملوافقة    2019/ 30/ 02  رمق قرار  

 اخلليفة ال ول للرئيس، الس يد عبد الصمد قيوح، والس يد أ محد اخلريف أ مينا للجلسة. برئاسة ،  2019

 

 العالقات اخلارجية: 

   عىل املشاركة يف أ شغال املنتدى الربملاين املغريب الفرنيس بباريس  ابملوافقة    2019/ 30/ 03  رمق قرار

 . 2019نونرب    29و  28  يويم

  عىل املشاركة يف أ شغال ادلورة العادية للربملان ال نديين املزمع  ابملوافقة  2019/ 30/ 04 رمق قرار

 . 2019أ كتوبر   24اإىل   19عقدها ببوغوات/كولومبيا خالل الفرتة املمتدة من 

  املشاركة يف أ شغال ادلورة العادية لربملان أ مرياك الوسطى  عىل ابملوافقة  05/30/2019 رمق قرار

 . 2019أ كتوبر   28اإىل  25تاميال خالل الفرتة املمتدة من املزمع عقدها بغوا

  وفد عن جلنة ال من وادلفاع مبجلس الش يوخ   اس تقبالعىل ابملوافقة  2019/ 06/30 رمق قرار

 . 2019أ كتوبر   20لمملكة املغربية ابتداء من ل زايرة ب ، اذلي س يقومالكيين

  مكتب مجعية البيت املغريب الصحراوي أ عضاء اس تقبال عىل ابملوافقة  2019/ 30/ 07 رمق قرار

أ كتوبر اجلاري عىل الساعة الرابعة والنصف   21يوم االثنني    ،(Marokkansk Hus I Danemarkابدلمنارك ) 

 . 2019أ كتوبر  27اإىل غاية    20 خالل الفرتة املمتدة منللمغرب ، مبناس بة قياهمم بزايرة تدريبية بعد الزوال

   زايرة معل رئيس  انمج ودفرت التحمالت اخلاص بالربعىل مرشوع    ة ابملوافق   30/2019/ 08  رمق قرار

  26خالل الفرتة املمتدة من  لبالدان هل والوفد املرافق  السعودي جلنة الصداقة السعودية املغربية مبجلس الشورى

   . 2019أ كتوبر  31اإىل 
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شعاعية   : أ نشطة اإ

   امللتقىرانمج  أ رضية وبعىل    ابملوافقة  2019/ 30/ 09  رمق قرار 

 ال عىل  واجمللس  املستشارين  جملس  بني  برشاكة ادلويل املزمع تنظميه 

موضوع   مبقر جملس املستشارين،يف  2019نونرب  7ة، يوم املنخفض للرقابة ابل راض  ال عىل  واجلهاز  للحساابت 

 أ جل  من للحساابت والوزارات  ال عىل  واجمللس  الربملان  بني  والتفاعل  التوافق  أ وجه العمومية املالية "حاكمة 

 "واحملاس بة  احلساابت  وتقدمي والشفافية ال داء  يف  الفعالية

 

 

 قضااي للمتابعة  

 

 

دارية:    شؤون اإ

عداد العمل امللكف    فريق مالحظات    -   املركب السمع  البرصي. التحمالت اخلاص بتجديد   دفرت  ابإ
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الدورة  مجلس المستشارين يحتضن  أعمال   ▪
للجمعية البرلمانية  الخريفية الثامنة عشرة  

 . "لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا 

جملس املستشارين أ شغال "ادلورة اخلريفية   احتضن

الثامنة عرشة للجمعية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف 

، يف موضوع "الهنوض ابل من عىل مس توى  2019أ كتوبر    6اإىل    4أ ورواب"، مبدينة مراكش خالل الفرتة املمتدة من  

 ؤها". املنطقة املتوسطية: دور منظمة ال من والتعاون يف أ ورواب ورشاك

ويأ يت احتضان هذه التظاهرة املهمة، اليت تعد ال وىل يف اترخي امجلعية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف  

أ ورواب اليت تنظم خارج اجملال اجلغرايف للمنظمة، كتتوجي لعالقات التعاون الوطيد القامئ بني الربملان املغريب وامجلعية 

  يف أ ورواب.الربملانية ملنظمة ال من والتعاون 

هذا احلدث، حمطة جديدة لتعزيز وضع "الرشيك من أ جل التعاون" اذلي حيظى به برملان اململكة    وشلك

 دوةل.  57املغربية دلى هذه امجلعية الربملانية اليت تضم يف عضويهتا 

واب: الهنوض حماور ادلورة اخلريفية الثامنة عرشة للجمعية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ور  وتضمنت

ابل من ابملنطقة املتوسطية، والتحدايت املرتبطة ابلتمنية الاقتصادية وابلتحوالت املناخية والهجرة.. كام سيشلك  

هذا احلدث مناس بة الس تعراض التجربة املغربية المنوذجية يف جمال ماكحفة التطرف والمتيزي عىل أ ساس ادلين  

  واملعتقد.

ية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب مع رشاكهئا من أ جل التعاون، املنتدى  امجلعية الربملان   وعقدتهذا،   

جنوب، والرتابط الاقتصادي ابملنطقة املتوسطية يف عامل يتسم  - املتوسط  للجمعية حول مناذج التعاون شامل 

 ابلعوملة.

ت اململكة املغربية حتتلها يف  ويعترب تنظمي هذه ادلورة اخلريفية مبراكش، اعرتافا ابملاكنة املمتزية اليت ما فتئ 

جنوب، وكذا تقديرا الخنراطها املبديئ   - جنوب، وجنوب- الفضاء املتوسط ، ويف احلوار الاسرتاتيج  شامل 

والعميل يف ماكحفة خمتلف الهتديدات اليت تواجه املنطقة املتوسطية والعامل برمته، ويف مقدمهتا االإرهاب والهجرة  

 ظمة العابرة للحدود والاجتار يف البرش والتغريات املناخية. غري النظامية واجلرمية املن 

 

 العالق ات الخارجية...   /أنشطة الرئاسة  
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وعالقة ابلقضااي املطروحة عىل جدول أ عامل هذه ادلورة، فقد س بق  

موضوع: "ظاهرة انتشار التطرف العنيف حول  2017أ كتوبر  20جمللس املستشارين أ ن نظم ندوة مشرتكة يوم 

مبنطقة منظمة ال من والتعاون يف أ وراب واالإسرتاتيجية الكفيةل ابحلد من اس تقطاب وجتنيد املنظامت االإرهابية للش باب:  

املقاربة املغربية"، ويه الندوة اليت شلكت فرصة للوقوف عىل جتربة اململكة املغربية الرائدة يف جمال ماكحفة االإرهاب  

صالح احلقل ادليين ودور ذكل يف حماربة   والتطرف، وعىل اجملهودات القمية اليت بذلهتا بالدان فامي خيص جتديد واإ

 التطرف العنيف. 

، أ ن شارك كضيف رشف، يف فعاليات  كام س بق لرئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش

فرباير   23و  22 ادلورة الش توية السابعة عرشة للجمعية الربملانية املذكورة اليت انعقدت ابلعامصة المنساوية فيينا، يويم 

ة برملان اململكة املغربية، ركز فيه عىل اجملهودات اليت تبذلها اململكة املغربية يف مواهج  ابمس. وأ لقى خاللها عرضا  2018

 الهتديدات املرتبطة ابلتحدايت ال منية واالإرهابية، وتدفق املهاجرين، ومواهجة ظاهرة الاجتار ابلبرش.  

كام اس تعرض بنفس املناس بة، توهجات الس ياسة 

الوطنية للهجرة اليت تهنجها اململكة املغربية حتت القيادة الرش يدة  

 لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا. 

  رئيس زيت هذه ادلورة ابللكمة الهامة اليت أ لقاها  وقد مت

،  اجللسة الافتتاحيةجملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش 

ات املمثرة اليت أ جراها مع عدد من املشاركني عىل  وكذا ابللقاء

رؤساء لك من امجلعية الربملانية ، وخصوصا مع هامش ادلورة

 .ملانية أ فريقيةملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب ومؤسسات بر 

وخالل اختتام أ شغال ادلورة اخلريفية الثامنة عرشة للجمعية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب، 

اإىل التوسل ابلعمل املشرتك واختاذ   2019أ كنوبر  06ال حد  يوم شامشدعا رئيس جملس املستشارين، حكمي بن 

ر ال بيض املتوسط من خالل اعامتد س ياسات  لرفع التحدايت اليت تواجه منطقة حوض البح  قرارات جشاعة وجريئة 

 .معومية انجعة وعرب اختاذ س ياسات جريئة

 

 

 

  2019أكتوبر   15  / 584العدد  - النشرة الداخلية 
2019 

 

 مجلس المستشارين 
 



11 
 

 

رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس الجمعية   ▪
 البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا  

 

رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن   أ جري

مباحثات مع رئيس   2019أ كتوبر  4شامش، أ مس امجلعة

امجلعية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب 

مبناس بة مشاركته يف أ شغال  George Tsereteliالس يد

للجمعية اليت حيتضهنا جملس املستشارين مبدينة   18ادلورة 

 .2019أ كتوبر   6اإىل  4مراكش من 

  

وقد شلك هذا اللقاء، مناس بة أ كد فهيا اجلانبان عىل  

القامئة بني جملس املستشارين   والتعاونجودة عالقات الرشاكة  

معل مشرتكة لتوطيد   وبرامج مبادرات نظمة ال من والتعاون يف أ ورواب، ودعا اىل بلورة املغريب وامجلعية الربملانية مل 

  .وتعميق هذه الرشاكة

  

وذكرا ابحملطات البارزة اليت مزيت مسار هذا التعاون عرب تبادل الزايرات والتجارب واخلربات وتنظمي   

ما الس امي يف جماالت الرايدة مكحاربة الارهاب والتطرف  اللقاءات املشرتكة، حيث توج مبنح الربملان املغريب وضعا متقد

 .وتدبري الهجرة واحملافظة عىل البيئة

  

اس تضافة جملس املستشارين لفعاليات ادلورة الثامنة عرشة للجمعية   مهيةأ   الربملانيةومثن رئيس امجلعية 

مبدينة مراكش اليت تنعقد ل ول مرة خارج الفضاء اجلغرايف للمنظمة، منوها ابلنجاح اذلي تشهده هذه ادلورة عىل  

  مس توى التنظمي والنقاش حول خمتلف املواضيع املطروحة، ومش يدا حبيوية ونشاط شعبة جملس املستشارين 

 .الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب امجلعية دلىاملغريب 

  

وشدد رئيس جملس املستشارين عىل امهية تضافر اجلهود ملواهجة التحدايت ال منية ابملنطقة املتوسطية،  

جمال  مؤكدا ان املغرب بفضل القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، اكتسب جتربة يف 

شادة حماربة االإرهاب وس ياسات الوقاية من التطرف العنيف حتظى اليوم   دولية، وهو مس تعد لتقامسها مع رشاكئه   ابإ

اسرتاتيج  ودوره الرايدي يف املنطقة، يعد جرسا بني  - يف لكيت الضفتني، الس امي وأ ن املغرب اعتبارا ملوقعه اجليو  

فريقيا والعامل العريب   .أ ورواب واإ

  

 .وتناول اجلانبان، خالل هذه املباحثات، مجموعة من القضااي االإقلميية وادلولية ذات الاهامتم املشرتك
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رئيس مجلس المستشارين يستقبل الوفد البرلماني   ▪
األمن والتعاون  األمريكي داخل الجمعية البرلمانية لمنظمة  

 . في أوروبا 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش، 

الربملاين ال مرييك داخل امجلعية  الوفد 2019أ كتوبر  5اليوم السبت 

 Roger الس يدالربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب برئاسة 

Wicker  للجمعية الربملانية ملنظمة ال من  18، وذكل مبناس بة ادلورة

اإىل  4والتعاون يف أ ورواب اليت حيتضهنا جملس املستشارين مبراكش من 

 .2019أ كتوبر  6

اللقاء، مناس بة جدد خاللها اجلانبان التأ كيد عىل وشلك هذا  

متانة وقوة العالقات الثنائية اليت جتمع بني اململكة املغربية والوالايت 

طار الرشاكة الاسرتاتيجية، واليت تشمل خمتلف  املتحدة ال مريكية يف اإ

 .جماالت التعاون الس يايس وال مين والاقتصادي والاجامتع  والثقايف

طار، نوه رئيس جملس املستشارين ابدلور الطالئع  اذلي تلعبه الوالايت املتحدة ال مريكية يف اس تتباب ويف هذا االإ 

السمل وال من ادلوليني، مذكرا يف هذا الس ياق ابخنراط املغرب يف هذه اجلهود، ومسامهته الفاعةل يف حماربة االإرهاب والتطرف  

 .ي وادلويلعىل املس تويني اجلهو  ال منية للهتديداتوالتصدي 

وجدد رئيس جملس املستشارين التأ كيد عىل موقف الوالايت املتحدة ال مريكية ادلامع ملبادرة احلمك اذلايت يف الصحراء 

الزناع املفتعل حول الصحراء املغربية، داعيا اإىل بدل اجلهود والتحسيس خبطورة ال وضاع ال منية   الإهناء ودامئاملغربية، كحل عادل  

والصحراء يف ظل التحالف القامئ بني امجلاعات االإرهابية واحلراكت الانفصالية اليت تعد من خملفات "احلرب مبنطقة الساحل 

 .الباردة" هبدف زعزعة امن اس تقرار املنطقة

ونبه رئيس جملس املستشارين اىل املأ ساة االإنسانية اليت يعيشها ساكن خماميت تندوف جراء احلصار املفروض 

 .تندوف مبخاميت احملتجزةأ جل اإحصاء هذه الساكنة  من أ كرثدقاء ال مريكيني اىل الضغط علهيم، داعيا ال ص

أ مرييك، ك لية للحوار والتشاور  -وعىل املس توى الربملاين، دعا الس يد بن شامش اإىل اإحداث منتدى برملاين مغريب

 .ذات الاهامتم املشرتك القضااي خمتلفومناقشة 

ملاين ال مرييك عن اعزتازه مبس توى العالقات التارخيية القامئة بني البدلين، منوها من هجته، عرب ر رئيس الوفد الرب 

ابلتعاون عىل خمتلف الواهجات، وابدلور اذلي يلعبه املغرب كحليف اسرتاتيج  للوالايت املتحدة ال مريكية يف مواهجة التحدايت 

 .املرتبطة ابالإرهاب والتطرف

والتقدير اذلي حيظى به صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، عىل وأ شاد املسؤول ال مرييك ابملاكنة 

 .املس تويني االإقلمي  وادلويل

هذا ورحب رئيس الوفد ال مرييك مبقرتح اإحداث منتدى برملاين بني املؤسس تني الترشيعني، وأ مهيته يف ادلفع 

 .ابلعالقات الثنائية بني البدلين الصديقني

امحليد الصويري اخلليفة اخلامس لرئيس جملس املستشارين، وأ عضاء الشعبة الربملانية دلى حرض اللقاء الس يد عبد  

 .امجلعية الربملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب
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  141وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال الجمعية   ▪
 .لالتحاد البرلماني الدولي 

 

 141يشارك وفد برملاين مغريب يف أ شغال امجلعية 

لالحتاد الربملاين ادلويل اليت س تحتضهنا العامصة بلغرادـ  صـربيا  

 .2019أ كتوبر  17اإىل  13من 

ويرتأ س الوفد الربملاين املغريب الس يد أ محد تويزي  

عضو مكتب جملس املستشارين، وسيشارك يف فعاليات  

عية العامة لالحتاد الربملاين ادلويل وجلانه ادلامئة اليت  امجل 

ستناقش قضااي هتم احرتام القانون ادلويل متاش يا مع ميثاق 

ال مم املتحدة، والعالقة بني الربملاانت وال مم املتحدة، وحتقيق 

ودور الربملاانت يف  2030التغطية الصحية الشامةل حبلول 

ر يف طلبات ادراج "البند الطارئ" من قبل الربملاانت الوطنية ال عضاء يف ضامن احلق يف الصحة..، كام ستنظ

 الاحتاد.

وستمتزي املناقشة العامة لالحتاد الربملاين ادلويل، ابللكمة اليت س يلقهيا رئيس الوفد الربملاين املغريب حول 

 االإقلمي ". موضوع "تعزيز القانون ادلويل: الادوار وال ليات الربملانية، ومسامهة التعاون 

هذا وس يجري الوفد الربملاين املغريب، عىل هامش هذا احلدث، مباحثات مع رؤساء وممثيل الوفود  

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

 والربملان املغريب. 

 ويضم الوفد الربملاين املغريب:

دريس ال زيم الادرييس رئيس فريق العداةل والتمنية مبجلس النواب، ال -   نائب اإ

 النائب رحو الهيلع عضو فريق الاصاةل واملعارصة مبجلس النواب، - 

 النائب أ محد التويم عضو الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس النواب، - 

 لس النواب، النائب نور ادلين ال زرق عضو فريق التجمع ادلس توري مبج - 

 املستشار نبيل ش يخ  رئيس فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين، - 

 املستشار محمد سامل بن مسعود عضو الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين،- 

 الاكتب العام جمللس النواب الس يد جنيب اخلدي، - 
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السلم  البرلمان اإلفريقي يصادق على تقرير عن حالة   ▪

 . واألمن في الق ارة اإلفريقية 

 

أ كتوبر،   10صادق الربملان االإفريق ، يومه امخليس 

خالل جلسة معومية يف اإطار دورته العادية الثالثة من انعقاده  

الترشيع  اخلامس اليت تنعقد جبوهانسربغ جبمهورية جنوب  

فريقيا، عىل تقرير أ عدته جلنة التعاون والعالقات ادلولية   اإ

 وتسوية الزناعات عن حاةل السمل وال من يف القارة االإفريقية.

  

وخالل تقدميه لهذا التقرير، أ كد رئيس اللجنة  

الس يد كوين أ بو بكر صديق ، أ نه يتكون من ثالثة أ جزاء  

يتناول اجلزء ال ول مهنا الهتديدات احلالية اليت يتعرض لها  

فريقيا، ويربز اجلزء الثاين ا حلاحا والقضااي الشائكة ذات الصةل يف القارة االإفريقية  ال من والسمل يف اإ ل وضاع ال كرث اإ

دارة السمل وال من خالل  جبمهورية مرص؛ فامي   2019يف غشت  انعقداللجنة اذلي  اجامتع عىل النحو اذلي قدمته اإ

 . 2019لقاهرة يف غشت  يتناول اجلزء الثالث من التقرير البيان اذلي أ صدرته اللجنة عقب انهتاء أ شغال اجامتعها يف ا

  

هذا وقد تطرق تقرير اللجنة للجهود اليت يبذلها االإحتاد االإفريق  وكذا اجملموعات الاقتصادية االإقلميية مع  

ادلول ال عضاء الإجياد حلول لل زمات والزناعات اليت تعصف ببعض البدلان االإفريقية من قبيل الصومال وليبيا  

 الكونغو ادلميقراطية ومايل ومبنطقة الساحل...  ومجهورية أ فريقيا الوسطى ومجهورية

  

حقام الزناع االإقلمي   تدخلوعقب املناقشة العامة لهذا التقرير،  بعض أ عضاء "البوليساريو" حماولني اإ

املفتعل حول الصحراء املغربية يف هذا التقرير، وهو ما تصدى هل رئيس اللجنة الس يد كوين أ بو بكر صديق  ابلقول  

ن هذا التق ابلقاهرة جبمهورية مرص وفق جدول أ عامل    اذلي عقد يف غشت املاض  الاجامتع رير يتناول خمرجات  اإ

مع ال لية الس ياس ية لالإحتاد االإفريق ، مذكرا بأ ن الزناع االإقلمي  حول الصحراء مل يدرج يف هذا    ابتفاقحمدد مس بقا  

مبوراتنيا واليت خلصت اإىل تشكيل   2018يوليوز متاش يا مع قرار مقة االإحتاد االإفريق  اليت انعقدت يف  الاجامتع 

فريقية" وحددت دور االإحتاد االإفريق  يف دمع هجود ال مم املتحدة الإجياد تسوية س ياس ية متوافق علهيا  "تروياك اإ

  لهذا الزناع.

  

  هذا وقد صادق الربملان االإفريق  عىل هذا التقرير كام أ عدته اللجنة.
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ويف س ياق ذي صةل، وعقب عرض تقرير جلنة التجارة وامجلارك  

تفاقية "كيغايل" املتعلقة مبنطقة   والهجرة عن أ نشطة الربملان االإفريق  بشأ ن اإ

التجارة احلرة القارية االإفريقية قدمه للجلسة العمومية رئيس اللجنة الس يد ماك  

خل املستشار والنائب االإفريق  الس يد عبد اللطيف أ بدوح  دهرني فيناين، ت

مؤكدا أ ن هذه االإتفاقية تطرح مجةل من التحدايت أ مام الربملانيني ال فارقة أ مهها مالمئة الترشيعات الوطنية مع مضامني 

موعات  هذه االإتفاقية وكذا السع  من أ جل حتقيق التجانس يف الس ياسات التجارية وامجلركية واملالية بني اجمل

طار االتفاقيات الثنائية وكذا املتعددة ال طراف يف القارة االإفريقية.   الاقتصادية االإقلميية يف اإ

  

يف هذا االإطار، أ كد الس يد عبد اللطيف أ بدوح أ ن قرار جلنة التجارة وامجلارك والهجرة القيام بزايرة  

علمة التجارية والاقتصادية االإفريقية اليت توجد  اس تطالعية مليناء "طنجة املتوسط" للوقوف عىل ما تقدمه هذه امل

طار تعزيز قدرات الربملانيني ال فارقة ملواكبة مسار تفعيل   عىل بعد بضع لكمرتات من القارة ال وروبية، يندرج يف اإ

أ ن  وأ ضاف الس يد عبد اللطيف أ بدوح   .ZLECAFاتفاقية "كيغايل" املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة القارية االإفريقية 

قرار   اململكة املغربية، طبقا للتوجهيات امللكية السامية، منخرطة يف تفعيل هذه االإتفاقية وتعمل بثبات من أ جل اإ

رساء التعاون والتضامن مع البدلان االإفريقية الشقيقة لتحقيق تمنية مس تدامة  اكفة االتفاقيات مبا يامتىش مع الزتاهما يف اإ

فريقيا وفقا لرؤية   .2063ابإ

  

ختام مداخلته، أ حاط الس يد عبد اللطيف أ بدوح نواب الربملان االإفريق  علام مبصادقة اجمللس الوزاري ويف  

، عىل الربوتوكول امللحق ابلقانون التأ سييس  2019أ كتوبر  09اذلي ترأ سه جالةل املكل محمد السادس، يوم ال ربعاء 

بو(، مؤكدا أ ن ذكل يندرج يف س ياق وفاء اململكة املغربية  لالإحتاد االإفريق  املتعلق ابلربملان االإفريق  )بروتوكول ماال

 بتعهداهتا منذ عودهتا اإىل حضرية أ رسهتا املؤسساتية ابالحتاد االإفريق . 
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تبرمج  لجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان اإلفريقي   ▪
 . ."المتوسط - زيارة إستطالعية لميناء "طنجة 

 

يف سابقة يه ال ويل من نوعها، قررت اللجنة ادلامئة  

للتجارة وامجلارك والهجرة التابعة للربملان االإفريق ، برجمة  

املتوسط"، وذكل عقب  - زايرة اس تطالعية مليناء "طنجة

طار  2019  أ كتوير 08اإجامتع عقدته يوم الثالاثء  يف اإ

ملان  أ شغال ادلورة العادية الثالثة من الانعقاد اخلامس للرب 

أ كتوبر اجلاري   18و 07االإفريق  اليت تنعقد ما بني 

فريقيا.    جبوهانسربغ جبمهورية جنوب اإ

  

خالل هذا االإجامتع، واذلي ترأ سه رئيس  

اللجنة الس يد ماك هرني فيناين )انميبيا(، وشارك فيه  

عضوا ال يوجد مهنم   16عن اجلانب املغريب الس يد عبد اللطيف أ بدوح، مقرر اللجنة، اإىل جانب أ عضاء اللجنة )

أ ي عضو من "بوليساريو"(، متت املصادقة عىل تقرير بشأ ن أ نشطة الربملان االإفريق  املتعلقة ابتفاقية منطقة التجارة  

 .2020، وكذا حبث واعامتد مرشوع خطة معل اللجنة لعام ZLECAFاحلرة القارية االإفريقية 

  

طار مرشوع خطة معل اللجنة لعام  ، أ درج مقرتح تنظمي زايرة اس تطالعية مليناء  2020هكذا، ويف اإ

املتوسط" ابململكة املغربية اكإحدى أ مه املهام الاس تطالعية اليت س يقوم هبا أ عضاء اللجنة الربملانية االإفريقية  - "طنجة

  خالل أ نشطهتم للعام املقبل.

  

يف هذا الس ياق، أ كد النائب االإفريق  ومقرر اللجنة الس يد عبد اللطيف أ بدوح أ ن اململكة املغربية ال 

ال أ ن ترحب هبذه الزايرة الاس تطالعية لل شقاء ال فارقة لواحدة من أ مه املعلامت االإقتصادية والتجارية   ميكن لها اإ

مهنا بوابهتا الرئيس ية للقارة ال وروبية اليت ال يفصلها عهنا  واخلدماتية اليت حيق للقارة الافريقية أ ن تفتخر هبا وجتعل 

 كيلومرت. 12وعن املغرب سوى 
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العادية الثالثة للربملان  الس يد أ بدوح أ كد أ ن هذا املقرتح بعدما يصادق عليه يف اجللسة اخلتامية لهذه ادلورة  

االإفريق ، س يكون عىل ال مانة العامة لهذا ال خري ترتيب االإجراءات االإدارية املتعلقة هبذه الزايرة الاس تطالعية  

  والتنس يق يف ذكل مع املصاحل املعنية ابلربملان املغريب وكذا اجلهات احلكومية اخملتصة. 

  

 هذا االإجامتع عن رغبهتم ال كيدة يف املشاركة يف هذه الزايرة  هذا وقد عرب لك أ عضاء اللجنة املشاركني يف

املتوسط" من خدمات جتارية ومجركية هائةل جعلت منه واحدا  - الاس تطالعية للوقوف عىل ما يقدمه ميناء "طنجة

 ارة االإفريقية. من أ كرب املوائن يف العامل، وكذا الوقوف عىل الس ياسة املغربية يف جمال الهجرة اليت تعد منوذجية يف الق
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البرلمان اإلفريقي يصادق على تقرير أنشطته للقترة من   ▪
 .2019مايو إلى سبتمبر  

 

يف س ياق فعاليات دورته العادية الثالثة من انعقاده  

الترشيع  اخلامس، صادق الربملان االإفريق  يف جلسة معومية 

أ كتوير اجلاري برئاسة روجيه نكودو  08عقدت يوم الثالاثء 

دانغ، رئيس الربملان االإفريق ، عىل تقرير أ نشطته للفرتة من 

 .2019مايو اىل سبمترب 

  

ير مجةل من ال نشطة اليت قام  ويس تعرض هذا التقر 

دورته العادية الثانية وذكل  انعقادهبا الربملان االإفريق ، منذ 

، ويه ال نشطة اليت أ جنزهتا  2019مايو  17اإىل  06من 

خمتلف أ هجزة وهيألك الربملان االإفريق )اجللسة العامة، هيئة املكتب، اللجان ادلامئة، اجملموعات الاقلميية، اجملموعتني  

وعيتني للنساء والش باب وكذا ال مانة العامة( تنفيذا لواليته القانونية املمتثةل يف موضوع: "ضامن املشاركة الاكمةل املوض

للشعوب االإفريقية يف تمنية القارة وتاكملها االإقتصادي"، وذكل يف س ياق سع  املؤسسة الترشيعية للربملانيني ال فارقة  

 .2023-2019  طة االإسرتاتيجيةلتحقيق ال هداف الس تة اليت حددهتا اخل 

  

 وتمتثل ال هداف الاسرتاتيجية الس تة للربملان االإفريق  فامي ييل:

 ممارسة الوظائف الربملانية للربملان االإفريق  وتعزيزها بشلك فعال، - 1

توفري منرب الإدماج ال صوات االإفريقية وأ صوات ال فارقة يف املهجر يف معلية صنع الس ياسات يف   - 2

 د االإفريق ،االإحتا

 تعزيز حقوق االإنسان وادلميقراطية واحلاكمة اجليدة وتدعمي فرص التمنية يف أ فريقيا،  - 3

فريقيا،  - 4  تعزيز ال من والسمل والاس تقرار يف اإ

فريقيا،  - 5   تعزيز التاكمل الاقتصادي والتمنية يف اإ

  .نرش وتعزيز القدرة املؤسس ية للربملان االإفريق  دلمع واليته ال ساس ية - 6

  

ويف تقدميه لهذا التقرير، أ س تعرض روجيه نكودو دانغ، رئيس الربملان االإفريق ، أ مه ال نشطة اليت مت  

  اإجنازها يف الفرتة املذكورة وفق هذه ال هداف الاسرتاتيجية الس تة.
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الس ياق، تطرق رئيس الربملان االإفريق  للنجاح اذلي عرفته  يف هذا 

أ شغال املؤمتر الس نوي العارش لرؤساء الربملاانت االإفريقية اذلي احتضنته  

، وهو املؤمتر الهام اذلي انعقد يف اإطار موضوع  2019جبوهانسربغ يف غشت 

حتت عنوان: "س نة الالجئني والعائدين   2019االإحتاد االإفريق  لس نة 

فريقيا". والن فريقيا: من أ جل حلول مس تدامة للزنوح القرسي يف اإ  ازحني قرسا يف اإ

وقد خمت الس يد رويج نكودو دانغ تقريره مؤكدا أ ن الربملان االإفريق  س يحافظ عىل وثرية أ عامهل وس يفتح  

ال سلحة  اذلي أ ختري هل عنوان: "اإساكت    2020نقاشات ويوسع من مشاوراته بشأ ن موضوع االإحتاد االإفريق  لس نة  

فريقيا".   النارية: هتيئة الظروف املواتية لتمنية اإ

  

وبعد مناقشة مس تفيضة، واليت عرفت جتاذابت حادة أ حياان مهت ابخلصوص التس يري االإداري واملايل  

 للربملان االإفريق ، عرض هذا التقرير عىل اجللسة العامة ومتت املصادقة عليه ابالإجامع. 
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