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 31اجتماع رقم   ▪
 2019أكتوبر    21ليوم االثنين  

 

  احلكي عبد  برئاسة الس يد   اجامتعه ال س بوعي 2019أ كتوبر   21  االثني  مكتب جملس املستشارين يـوم  عقد

 اجمللس، وحضور ال عضاء السادة:  رئيس ، بن شامش 

 

 ؛ للرئيس   ال ول اخلليفة   :  قيوح   الصمد عبد   ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :   محيد كوسكوس  ▪

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :  عبد القادر سالمة  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :  عبد امحليد الصويري   ▪

 ؛ حماسب اجمللس  :    العريب احملرش  ▪

 ؛ حماسب اجمللس  :  بلفقيه   الوهاب   عبد  ▪

 . حماسب اجمللس  :   عز ادلين زكري  ▪

 

 هذا الاجامتع السادة: فامي اعتذر عن حضور  

 ؛ اخلليفة الثاين للرئيس  :  عبد االإاله احللوطي  ▪

 أ مي اجمللس؛  :   أ محد تويزي  ▪

 ؛ أ مي اجمللس  :   أ محد اخلريف  ▪

دريس الراض  ▪  . أ مي اجمللس  :   اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

   عىل    2019  - 2018  حصيةل اجمللس برس بتوزيع    2019/ 31/ 01  رمققرار

لكرتوين  الفرق واجملموعة  . الربملانية يف حامل اإ

  جياد صيغة مناس بة لبتلكيف االإدارة  2019/ 31/ 02رمق قرار ،  2009- 1997مداوالت اجمللس للفرتة  رمقنةبإ

ما   الآليات الالزمة لتأ مي الرمقنة بشلك دامئ، أ و تلكيف متعهد خاريج للقيام    قتناءالوطنية، أ و ا  ةمع املكتب  تنيسق ب اإ

 بذكل.

 

 العالقات مع املؤسسات ادلس تورية:  ❖

  2018التقرير الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ برس س نة بتوزيع  03/31/2019 رمق  قرار  

 عىل الفرق واجملموعة الربملانية. 

  الهنوض بلقراءة،  رأ ي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول موضوع " بتوزيع  31/2019/ 04 رمق قرار

 " عىل الفرق واجملموعة الربملانية. التحدي املس تقبيل

  رصفها،  ورشوطنقطة مضن جدول أ عامل املكتب املقبل حول مزيانية اجمللس بربجمة  05/31/2019 رمق قرار  

عداد ملف مفصل يف املوضوع.  مع تلكيف االإدارة بإ

 

 الترشيع:  ❖

  للتذكري   املالية والتخطيط والتمنية الاقتصاديةمراسةل لرئيس جلنة  بتوجيه 2019/ 31/ 06رمق قرار

طار قراءة اثنية(، ومراسةل لرئيس جلنة التعلي   109.12مرشوع قانون رمق  بربجمة مبثابة مدونة التعاضد )يف اإ

مبثابة   65.00بتغيري وتمتي القانون رمق  63.16مرشوع قانون رمق  الشؤون الثقافية والاجامتعية للتذكري بربجمة

يوم االثني    قاء مع رؤساء اللجانبرجمة ل، و (بلتغطية الصحية للوادلين)املتعلق    مدونة التغطية الصحية ال ساس ية

 . املقبل للوقوف عىل وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القواني احملاةل عىل اجمللس

 

 اجللسات املشرتكة بي جمليس الربملان:  ❖

   2019أ كتوبر    21عىل عقد جلسة مشرتكة مع جملس النواب يوم االإثني  بملوافقة    2019/ 31/ 07  رمق قرار  

صالح االإدارة حول مرشوع قانون   عىل الساعة السابعة مساء، لالس امتع لعرض الس يد وزير الاقتصاد واملالية واإ

 . 2020املالية للس نة املالية 
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 ال س ئةل الشفهية:  ❖

  عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل  بملوافقة 2019/ 31/ 08 رمق قرار

أ كتوبر عىل الساعة الثالثة بعد الزوال برئاسة الس يد   22الشفهية ليوم الثالاثء 

 . للجلسةأ مينا أ محد تويزي والس يد  ،اخلليفة الثالث للرئيسمحيد كوسكوس 

  من حيث  2019أ كتوبر جللسات الشهرية املتعلقة بلس ياسة العامة خالل دورة ا  09/31/2019 رمق قرار ،

 املبدأ ، وفق اجلدوةل الزمنية التالية: 

 ؛ 2019نونرب    12اجللسة ال وىل:   ▪

 ؛ 2019دجنرب    10اجللسة الثانية:   ▪

 . 2020يناير    21اجللسة الثالثة:   ▪

  فامي ييل 2019نونرب   12اجللسة الشهرية ليوم موضوعي بتحديد   2019/ 31/ 10 رمق قرار  : 

العامة للحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنية والتشغيل اذلايت الس ياسة : ال ولاحملور 

 ودمع املقاوالت الصغرى والصغرية جدا؛ 

عاقة: الثاين  احملور  . الس ياسة احلكومية املرتبطة بملس ني وال شخاص يف وضعية اإ

 اللجان ادلامئة واملؤقتة:  ❖

  يف اللجان  الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعياجلديد ل عضاء  التوزيعبملوافقة عىل  11/31/2019 رمق قرار

 ادلامئة؛

  ىل عضوية  الانضامم رش يد املنياريطلب املستشار الس يد بملوافقة عىل  2019/ 31/ 12 رمق قرار جلنة ادلاخلية  اإ

 .وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية
 

 اخلارجية: العالقات   ❖

  فريقيا اىل الس يد مبارك حيفظه،   بملوافقة  2019/ 31/ 13 رمق قرار عىل املراسةل املوهجة من برملان معوم اإ

  27عضو شعبة جملس املستشارين دلى هذه املؤسسة للقيام بزايرة رمسية مجلهورية كوب خالل الفرتة املمتدة من 

ىل   الت والطاقة والعلوم  ، وذكل بصفته عضوا بللجنة ادلامئة املعنية بلنقل والصناعة واالتصا2019دجنرب    02نونرب اإ

فريقيا.   والتكنولوجيات بربملان معوم اإ

   أ شغال الاجامتع الربملاين املنظم من قبل الاحتاد الربملاين    يف  املشاركةعىل  بملوافقة    2019/ 31/ 14  رمق قرار

 . 2019دجنرب   02، وذكل بلش ييل يوم  25ادلويل مبناس بة كوب 

  اجامتعي جلنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطية وجلنة   يف  املشاركة عىل بملوافقة  15/31/2019 رمق قرار

  15و  14ة الربملانية جمللس أ وروب املزمع عقدهام بربلي يويم القضااي القانونية وحقوق االإنسان التابعتي للجمعي

 . 2019نونرب 

   ملشاركة يف أ شغال دورة الربملان العريب املزمع عقدها بلقاهرة خالل  اعىل  بملوافقة    2019/ 31/ 16  رمق قرار

ىل  27  الفرتة املمتدة من     . 2019 أ كتوبر   31  اإ
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  د عن امجلعية الوطنية  وف اس تقبالعىل بملوافقة  2019/ 31/ 17 رمق قرار

)املرجع:   أ كتوبر عىل الساعة الرابع والنصف بعد الزوال 25الرصبية يوم امجلعة 

 مراسةل واردة عن رئيس جملس النواب(. 

   دراج   2019/ 31/ 18  رمق قرار املراسةل الواردة من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميي   بإ

 .جلنة التنس يق بي اجمللسي ، مضن جدول أ عاملبخلارج حول تشكيل مجموعة صداقة برملانية مكس يكية مغربية

   دراج   2019/ 31/ 19  رمق قرار املراسةل الواردة من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميي   بإ

 .جلنة التنس يق بي اجمللسي ، مضن جدول أ عاملبخلارج حول تشكيل مجموعة صداقة برملانية بنامية مغربية

  رئيس اللجنة املوضوعاتية امللكفة بلتحضري للجلسة الس نوية لتقيي  مبراسةل  2019/ 20/31 رمق قرار

 . FIFE 2019  لمشاركة يف اجامتع الش بكة الفرنكفونية للتقيي ل  الاسرتاتيجية الوطنية للامء 

 

 شؤون تنظميية:  ❖

  خبار املستشار عبد اللطيف أ ومعو واملستشار عدي جشري انامتهئام   بالإعالن 2019/ 31/ 21 رمققرار عن اإ

 .2019أ كتوبر   22خالل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم للمعارضة، 
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 . المجموعة الموضوعاتية لتقييم االستراتيجية الوطنية للماء  ▪
 

  2019أ كتوبر  23ال ربعاء اجملموعة املوضوعاتية لتقيي الاسرتاتيجية الوطنية للامء يوم  عقدت

واملاء والس يد املدير العام للمكتب الوطين للكهربء  واللوجستيكللس يد وزير النقل لالس امتع  خصص

 واملاء حول تفعيل حماور االإسرتاتيجية الوطنية للامء.
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 الجديد.   الرئيس التونسي   استقبال رئيس المجلس من طرف   ▪

، رئييس جملس النواب  2019أ كتوبر    23  اس تقبل الرئيس التونيس اجلديد الس يد قيس سعيد، يوم ال ربعاء

 .بقرص قرطاج )ضاحية تونس العامصة( شامش  رين، الس يدان احلبيب املاليك وحكي بناوجملس املستش

نباءشامش يف ترصحي  وقال رئيس جملس املستشارين الس يد حكي بن حظينا  " : لواكةل املغرب العريب لل 

برشف اس تقبالنا من طرف خفامة رئيس امجلهورية التونيس املنتخب الس يد قيس سعيد، اذلي خص املغرب يف 

 ."تة قوية اخلطاب اذلي أ لقاه أ مام الربملان بلتفا

ىل خفامة رئيس  "ن شامش،  وأ ضاف الس يد بن قلنا خالل هذا الاس تقبال حتيات جالةل املكل وهتانئه اإ

 "امجلهورية املنتخب وللشعب التونيس 

حنن متفائلون هبذا ال فق الواعد املفتوح اليوم، ليس فقط أ مام  "ومىض رئيس جملس املستشارين قائال: 

زاء هذا ال فق الواعد املفتوح أ مام   توطيد هذه الرشاكة املمتزية اليت جتمع بي اململكة املغربية وتونس، ولكن أ يضا اإ

 ."شعوب املنطقة لتجاوز خملفات العقود املاضية وللعمل والتصدي املشرتك للتحدايت املطروحة عىل دولنا وشعوبنا

لربملان حبضور شامش أ ن جالةل املكل محمد السادس حرص عىل تلكيف رئييس جمليس ا وأ برز الس يد بن

هذا احلرص من قبل جالةل املكل ينطوي عىل رساةل ذات "مراس ي تنصيب رئيس امجلهورية التونيس، مؤكدا أ ن 

مغزى معيق مفاده أ ن املغرب يويل لتونس ماكنة ممتزية مضن طموح س بق جلالةل املكل أ ن عرب عنه يف لك  

 ". املناس بات

حياء فكرة املغرب الكبري وخض نفس جديد يف ادلينامية اليت تشهدها  "وأ وحض أ ن هذا الطموح هو  اإ

ىل زمن احلرب   زاةل العقبات واحلواجز اليت ينمتي معظمها اإ فريقيا، واملغرب الكبري حتديدا، مبا يسمح بإ منطقة شامل اإ

 ."ت اجليوس ياس ية والتحدايت من لك نوع الباردة، واليت حالت دون بناء مغرب كبري قادر عىل مواهجة التحداي

هذا احلرص من طرف جالةل املكل ليس جبديد، فقد ملس ناه عىل مدى الس نوات املاضية  "وذكر بأ ن 

 ."2014يف  س وبخلصوص يف حمطة الزايرة التارخيية اليت قام هبا جالةل املكل لتون 

ليك جندد التأ كيد عىل  "ءت شامش أ ن زايرته مع رئيس جملس النواب لتونس جا  وأ ضاف الس يد بن

رادة اململكة املغربية يف بناء جرس رشاكة ممتزية مع تونس، اليت دشنت اليوم حلظة اترخيية جديدة جنح فهيا   اإ

الشعب التونيس يف حتدي تأ مي انتقاهل ادلميقراطي وتدشي خطوة هممة للغاية يف مسار بناء تونس اجلديدة  

ىل املس تقبل   ". املتطلعة اإ

ىل أ ن هذه الزايرة اكنت مناس بة أ يضا، الإجراء مباحثات مع رئيس جملس نواب الشعب التونيس   وأ شار اإ

 ". جددان فهيا التأ كيد عىل رضورة رفع العوائق اليت مازالت حتول دون تطوير وجتس يد حمل املغرب الكبري"بلنيابة  
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يحل رفقة السيد الحبيب   شماش   بن  حكيم    السيد  ▪
بتونس لتمثيل جاللة الملك في حف ل تنصيب    المالكي 

 . الرئيس قيس سعيد 

مثل الس يدان احلبيب املاليك رئيس  

جملس النواب وحكي بنشامش رئيس جملس  

املستشارين، صاحب اجلالةل املكل محمد  

السادس يف حفل تنصيب الرئيس التونيس 

اجلديد، قيس سعيد، اذلي جرى يوم ال ربعاء 

مبجلس نواب الشعب   2019أ كتوبر  23

 .التونيس )الربملان(

الرئيس  وخالل هذا احلفل أ دى 

 76س نة(، الميي ادلس تورية أ مام أ عضاء جملس نواب الشعب، طبقا للفصل    61التونيس املنتخب، قيس سعيد، )

من ادلس تور التونيس، وحبضور عدد من كبار الشخصيات والبعثات ادلبلوماس ية، ليصبح رئيسا جديدا للبالد،  

 .لفرتة رئاس ية مدهتا مخس س نوات

ورية التونس ية، خلفا حملمد النارص، القامئ بأ عامل رئاسة امجلهورية بصفة ويتوىل قيس سعيد رئاسة امجله

ثر وفاة الرئيس   3يوليوز املاض، ملدة  25مؤقتة، منذ  أ شهر، وفق ما ينص عليه ادلس تور التونيس، وذكل عىل اإ

 .البايج قايد السبيس 
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  – زيارة عمل للجنة الصداقة البرلمانية السعودية   ▪
 .المغربية بمجلس الشورى السعودي  

 

يقوم وفد عن جلنة الصداقة الربملانية السعودية ـ  

املغربية مبجلس الشورى السعودي يقوده الس يد عساف بن  

ىل اململكة املغربية   سامل أ بو ثني، رئيس اللجنة، بزايرة معل اإ

ىل    26من   ، بناء عىل دعوة موهجة من قبل  2019أ كتوبر    31اإ

 رئيس جملس املستشارين الس يد حكي بن شامش. 

هذه الزايرة لتعزيز مسار العالقات املمتزية اليت    وتأ يت 

جتمع بي اململكة املغربية واململكة العربية السعودية، واليت  

تستـمد متانهتا من الروابط ال خوية القوية والوثيقة بي 

صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا وأ يده، وأ خيه  

آل سعود حفظه هللا. خادم احلرمي الرشيفي املكل سلامن بن عبد   العزيز أ

كام تأ يت هذه ملواصةل تعزيز وتوطيد عالقات التعاون الربملاين املمثر والبناء القامئ بي جملس املستشارين   

املغريب ونظريه جملس الشورى السعودي، ولتكثيف التنس يق والتشاور بي برملاين البدلين يف خمتلف احملافل الربملانية  

االإقلميية وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك، ودلمع لك املبادرات اليت من شأ هنا تعميق وتوطيد العالقات  

 ال خوية بي البدلين والشعبي الشقيقي. 

وس يجري الوفد السعودي مباحثات مع لك من رئيسـي جملسـي الربملان، ومسؤولي حكوميي،  

 .نية املغربية ـ السعودية مبجلس املستشارينورئيس مجموعة الصداقة الربملا

أ كتوبر   27االثني  أ مس  يومأ جرى رئيس جملس املستشارين الس يد حكي بن شامش ويف هذا االإطار 

، مباحثات مع رئيس جلنة الصداقة السعودية ـ املغربية مبجلس الشورى السعودي معايل الس يد عساف  2019

 ضور سفري اململكة العربية السعودية الشقيقة املعمتد بلربط. بن سامل أ بوثني رئيس اللجنة والوفد املرافق هل، حب

يف بداية اللقاء، عرب رئيس جملس املستشارين عن اعزتازه القوي بعالقات ال خوة املتينة والعميق اليت   

د السادس  جتمع بي اململكة املغربية واململكة العربية السعودية، واليت يرعاها قائدا البدلين صاحب اجلالةل املكل محم 

آل سعود حفظه هللا، مؤكدا أ ن هذه   نرصه هللا وأ خيه خادم احلرمي الشـريفي املكل سلامن بن عبد العزيز أ

العالقات جنحت بلصمود يف مواهجة لك التحدايت املشرتكة بفضل الرؤية العميقة واملتبـرصة واحلمكة الثاقبة  

ىل مس توى رشاكة واالإرادة الصلبة لعاهيل البدلين الشقيقي الذلان حير  صان دوما عىل توطيدها والارتقاء هبا اإ

 اسرتاتيجية شامةل. 
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  واعترب رئيس اجمللس أ ن ما جيمع اململكة املغربية وشقيقهتا اململكة 

العربية السعودية ليس فقط الروابط ال خوية الصادقة اليت مت نسجها عىل مدى  

الراخس بوحدة املصري،   التارخي والتضامن الفاعل، ولكن أ يضا الالزتام والاميان

اهبة  وتطابق وهجات النظر، والطموح املشرتك والتطلعات حنو املس تقبل جمل

 التحدايت املشرتكة.  

وأ برز الس يد بن شامش عالقات التعاون املمتزية  

القامئة بي جملس املستشارين وجملس الشورى السعودي، 

معتربا أ ن اجمللس عىل اس تعداد ومنفتح عىل لك املبادرات  

ملشرتكة اليت من شأ هنا توطيد عالقتنا املؤسساتية، والارتقاء  ا

ىل مس توى رشاكة منتجة، خدمة ملصلحة البدلين  هبا اإ

والشعبي الشقيقي. ويف هذا الس ياق، مثن رئيس اجمللس  

ادلمع الثابت للمملكة العربية السعودية وتضامهنا الاكمل  

لعادةل، وعىل  ووقوفها لصاحل اململكة املغربية يف لك قضاايها ا

 رأ سها قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية.  

من هجته، أ شاد رئيس جلنة الصداقة السعودية ـ املغربية مبجلس الشورى السعودي مبس توى العالقات  

ة ال خوية املتينة اليت جتمع بي البدلين الشقيقي، واليت تس متد أ سسها وثوابهتا من معق روابط احملبة وال خوة الوثيق

القامئة بي صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا وأ خيه خادم احلرمي الشـريفي املكل سلامن بن عبد العزيز 

آل سعود حفظه هللا.   أ

وعرب رئيس الوفد السعودي عن أ مهل يف أ ن تسامه هذه الزايرة يف تعزيز وتمنية العالقات الثنائية بي   

ىل لعب دور كبري  البدلين الشقيقي، مؤكدا أ ن جلنة  الصداقة والتعاون بلبدلين مدعوة أ كرث من أ ي وقت مىض اإ

ىل تكثيف التعاون املؤسسايت من خالل تبادل الزايرات والاس تفادة من التجارب وتقاس   يف هذا االإطار. كام دعا اإ

 اخلربات بي املؤسس تي الترشيعيتي.

يادة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه  وأ كد رئيس الوفد السعودي دور اململكة املغربية حتت ق  

هللا يف دمعه للقضااي العربية واالإسالمية ومهنا القضية الفلسطينية، وكذا وقوفها لصاحل وحدة واس تقاللية ادلول  

 العربية واالإسالمية.  

  ومل يفت اجلانبي، خالل هذا اللقاء، التنويه بدلور اذلي يلعبه سفريا البدلين يف لك من الربط 

والرايض، معايل الس يد عبد هللا بن سعد الغريري والس يد مصطفى املنصوري، يف تعزيز العالقات الثنائية  

ىل مس توى رشاكة اسرتاتيجية راخسة التجذر.    للبدلين وتقويهتا، والارتقاء هبا اإ

 وتناول اجلانبان مجموعة من القضااي االإقلميية وادلولية ذات الاهامتم املشرتك 

  2019أكتوبر   29  / 585العدد  - النشرة الداخلية 
2019 
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  يجري  الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين  ▪
مباحثات مع وفد عن مجموعة الصداقة البرلمانية  

   . الصربية   - المغربية 

جرى اخلليفة اخلامس لرئيس جملس املستشارين  أ  

 2019أ كتوبر  25الس يد عبد امحليد الصويري، يوم امجلعة 

مبقر اجمللس، مباحثات مع وفد عن مجموعة الصداقة الربملانية 

ب  انئVeroljnb Arsie الرصبية برئاسة الس يد - املغربية

رئيس امجلعية الوطنية الرصبية وعضو مجموعة الصداقة،  

املغربية وسفرية  - حبضور رئيسة مجموعة الصداقة الرصبية 

 .مجهورية رصبيا املعمتدة بلربط

وشلكت هذه املباحثات مناس بة أ برز خاللها  

الس يد الصويري مس توى العالقات اجليدة اليت جتمع بي  

ا، والقامئة عىل أ سس التقدير املتبادل والتعاون املمثر والتضامن الفعال واحرتام اململكة املغربية ومجهورية رصبي

 .الس يادة للبدلين

اسرتاتيجيا هاما، ميكهنام  وأ كد الس يد الصويري أ ن البدلين يتوفران عىل مؤهالت قوية، وهلام موقعا جيو 

 .من بناء رشاكة اسرتاتيجية شامةل

 

انب  دعا الس يد الصويري اجل وبعد أ ن أ شاد بعالقات الصداقة والتعاون اليت جتمع بي برملاين البدلين،

ىل تبادل التجارب  وتقاس  الرصيب اىل بلورة مشاريع وبرامج معل تسامه يف توطيد العالقات بي البدلين، كام دعا اإ

 .اخلربات وتكثيف التنس يق والتشاور يف خمتلف احملافل الربملانية ادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك

 .وجدد الس يد الصويري التنويه بملوقف الثابت مجلهورية رصبيا وادلامع لقضية الوحدة الرتابية املغرب

ىل اململكة املغربية، أ مال يف أ ن  من هجته، عرب رئيس الوفد الربملاين الرصيب عن اعزتازه  هبذه الزايرة اإ

 .املغريب  - تعطي دفعة جديدة لعالقات الصداقة والتعاون وللحوار الربملاين الرصيب 

ىل مضاعفة اجلهود   واعترب رئيس الوفد الرصيب أ ن هناك جماالت عديدة للتعاون املشرتك، داعيا اإ

ىل مس ت  .وى العالقات الس ياس ية املمتزيةلالرتقاء بلعالقات الاقتصادية والتجارية اإ

وأ كد رئيس الوفد الرصيب أ ن مذكرة التفامه املوقع بي الربملان الرصيب والربملان املغريب مبجلس يه، تشلك  

 .مرحةل متقدمة يف مسار العالقات الربملانية للبدلين

  املبادئ سامنيتقا  املغربوخبصوص قضية الصحراء املغربية، اعترب رئيس الوفد الرصيب أ ن بالده و 

  هذا يف جمددا احلوار، عرب الزناعات  وحل ادلولية بلرشعية والالزتام الرتابية ووحدهتا ادلول س يادة  بحرتام املتعلقة

طار الرشعية ادلولية رصبيا مجهورية  موقف تأ كيد الس ياق  .ادلامع واملساند للمغرب يف قضية وحدته الرتابية يف اإ

 
  2019أكتوبر   29  / 585العدد  - النشرة الداخلية 
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بحث سبل تعزيز عالق ات التعاون بين البرلمانْين   ▪
 المغربي واألنديزي 

  

أ جرى وفد برملاين مغريب يوم ال ربعاء 

ببوغوات مباحثات مع رئيس   2019أ كتوبر  23

برملان ال نديز، فيكتور روالندو سوسا واانمبال، 

متحورت حول س بل تعزيز عالقات الرشاكة  

 والتعاون بي الربملان املغريب وبرملان ال نديز. 

وخالل هذه املباحثات، هنأ  الس يد  

أ مي جملس املستشارين وممثهل   أ محد اخلريف،

  ادلامئ دلى الربملان ال نديزي،

الس يد سوسا وانمبال النتخابه عىل  

رأ س برملان ال نديز، مبداي اس تعداد الربملان املغريب لتعزيز التعاون مع هذه الهيئة الترشيعية ودمع املشاريع اليت أ طلقهتا  

 ال س امي يف جماالت احلاكمة احمللية ومشاريع الاندماج والتاكمل االإقلميي.

 العديد من اجملاالت خصوصا اجلهوية املوسعة وتدبري القضااي  وأ برز أ ن اململكة رامكت جتربة رائدة يف 

طار التعاون جنوب جنوب اذلي يرعاه ويقوده صاحب اجلالةل املكل  املرتبطة بلهجرة ولك املبادرات التضامنية يف اإ

ىل تبادل التجارب هبذا اخلصوص بي الربملاني املغريب وال نديزي.  محمد السادس، داعيا اإ

لرئيس اجلديد لربملان ال نديز ادلامع للوحدة الرتابية للمملكة املغربية عىل غرار املوقف الثابت  ومثن موقف ا

اذلي عربت عنه امجلعية العامة لهذه الهيئة بدمع املبادرة املغربية للحمك اذلايت بل قالي اجلنوبية حتت الس يادة الوطنية  

 والرتابية للمغرب. 

ىل اململكة املغربية للمشاركة يف فعاليات الندوة ادلولية  واعترب أ ن الزايرة املرتقبة لرئ  يس برملان الانديز اإ

حول ال من الغذايئ اليت ينظمها جملس املستشارين برشاكة مع منظمة الزراعة والاغذية لل مم املتحدة )الفاو(،  

رساء خارطة طريق واحضة لتعزيز التعاون الثنايئ.   تشلك مناس بة لتعميق احلوار واإ

أ ن هذه الزايرة متثل فرصة للقيادة اجلديدة لربملان ال نديز للتعرف عن كثب عىل واقع ال قالي  واتبع 

 اجلنوبية للمملكة، واالإطالع عىل مناخ الاس تقرار والتمنية اليت تمتتع هبا يف خمتلف اجملاالت. 

من هجته، وبعد اس تعراضه للخطوط العريضة لربانجمه عىل رأ س هذه الهيئة الربملانية، مثن الرئيس اجلديد  

ىل برملان   لربملان ال نديز، فيكتور روالندو سوسا واانمبال، خالل هذه املباحثات، انضامم برملان اململكة املغربية اإ

 ال نديز حيث ميتع بوضع الرشيك املتقدم. 
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وأ برز أ ن مشاركة الربملانيي املغاربة يف دورات امجلعية العامة للربملان  

من شأ هنا تعزيز تبادل وتقاس التجارب عىل اخلصوص يف جمال التمنية    ال نديزي

نشاء املقاوالت الصغرى والصغرية جدا وماكحفة الفساد.   املس تدامة واإ

ىل املغرب تشلك فرصة   ن زايرته القادمة اإ وقال يف هذا الصدد اإ

لتعزيز احلوار و مأ سسة خارطة طريق للعمل املشرتك، وللوقوف عىل  

ل وراش التمنوية اليت أ طلقها املغرب يف خمتلف اجملاالت حتت قيادة صاحب اجلالةل املكل محمد  االإصالحات وا

جنوب.وأ كد أ نه هممت للغاية بزايرة ال قالي  - السادس، ممثنا يف هذا الس ياق رؤية جالةل املكل يف جمال التعاون جنوب

 اجلنوبية للمملكة املغربية. 

 

املستشار أ محد اخلريف أ مي جملس املستشارين والنائبة زهور   ض الوفد الربملاين املغريب، اذلي    يذكر أ ن 

بوغوات للمشاركة يف فعاليات الاحتفاء بذلكرى ال ربعي لتأ سيس الربملان ال نديزي زار الوهايب ممثةل جملس النواب، 

 واالإكوادور وبوليفيا.اذلي يضم يف عضويته برملاانت دول كولومبيا والبريو والش ييل 
 

ىل ذكل، ذكر أ مي جملس املستشارين، الس يد   اإ

ىل برملان   أ محد اخلريف، امخليس ببوغوات، أ ن انضامم املغرب اإ

طار  ال نديز حيث يمتتع بوضع الرشيك املتقدم يندرج يف اإ

اخليط الناظم للخيار الاسرتاتيجي للمملكة، حتت القيادة  

املكل محمد السادس، الرايم اىل تعزيز احلكمية لصاحب اجلالةل  

 جنوب. - التعاون جنوب

وقال الس يد اخلريف، يف لكمة أ لقاها يف حفل ختليد  

اذلكرى ال ربعي لتأ سيس برملان ال نديز، اذلي يوجد مقره  

ن انضاممنا لربملان  "املركزي بلعامصة الكولومبية بوغوات،  اإ

طار اخليط الناظم للخيار الا سرتاتيجي لبالدان، حتت القيادة احلكمية لصاحب اجلالةل املكل محمد  ال نديز يندرج يف اإ

جنوب من أ جل تقاس التجارب يف خمتلف اجملاالت واملس توايت وبلورة - السادس، الرايم اىل تعزيز التعاون جنوب

جراءات ومبادرات ملموسة يف جمال التعاون بي الطرفْي   . "اإ

ىل جانب الس يدة زهور الوهايب، النائبة  واتبع الس يد اخلريف، اذلي ميثل املؤسس ة الترشيعية للمملكة اإ

مبجلس النواب، أ ن ختليد هذه اذلكرى يشلك أ يضا فرصة ساحنة لالحتفاء املشرتك مبرور اذلكرى الاوىل النضامم 

 الربملان املغريب لربملان ال نديز حيث يمتتع بصفة الرشيك املتقدم. 

املغريب بشأ ن تفعيل ال هداف اليت وضعت بشلك مشرتك مع برملان  وأ بدى هبذا اخلصوص ارتياح الربملان  

 .2018ال نديز يف مذكرة التفامه اليت وقعها الطرفان بلربط يف يوليوز 
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ىل هذه  املؤسسة الترشيعية  وأ وحض أ ن انضامم الربملان املغريب اإ

االإقلميية جاء ليكرس القناعات الثابتة للمملكة خبصوص أ مهية ادلور التقديم  

اذلي تضطلع به التجمعات االإقلميية يف عامل بلغ التعقيد بسبب التحوالت  

 الرسيعة اليت يعرفها. 

وبرأ ي أ مي جملس املستشارين، فاإن هذا الانضامم يربز أ يضا رغبة  

مسلسل الاندماج اذلي اخنرطت فيه دول مجموعة ال نديز )كولومبيا واالإكوادور والبريو والش ييل  اململكة يف دمع 

 وبوليفيا(. 

وخالل هذا احلفل اذلي شاركت فيه سفرية املغرب يف كولومبيا، الس يدة فريدة لوداية، أ بدى الس يد  

ن ال نديز من أ جل رفع التحدايت املشرتكة  اخلريف اس تعداد الربملان املغريب لتكثيف التعاون مع مجموع برملاانت بدلا

 اليت يواهجها الطرفان. 

وشدد يف هذا الس ياق عىل الفرص اليت توفرها اململكة بفضل موقعها اجليوسرتاتيجي كهمزة وصل بي  

 بدلان مجموعة ال نديز وأ مرياك الالتينية معوما والعامل العريب وافريقيا. 

ىل العديد من بدلان امرياك الالتينية ومن   2004س نة  وذكر بلزايرة التارخيية اليت أ جراها جالةل املكل اإ

مضهنا بعض دول مجموعة ال نديز، مشددا عىل ال مهية اليت يولهيا املغرب لتوطيد عالقات التعاون والرشاكة مع بدلان  

 املنطقة. 

العادةل للمغرب وعىل   وأ بدى يف هذا الس ياق امتنان الربملان املغريب لربملان ال نديز بشأ ن دمعه للقضااي

رأ سها الوحدة الرتابية للمملكة، مضيفا أ ن هذا املوقف، اذلي تمثنه عاليا خمتلف مكوانت الشعب املغريب، سيسامه 

 من دون شك يف تعزيز العالقات بي املؤسس تْي الربملانيتْي.

نباء بملناس بة، أ كدت النائبة زهور الوه ايب، ممثةل جملس النواب دلى  ويف ترصحي لواكةل املغرب العريب لل 

برملان ال نديز، أ ن الربملان املغريب أ صبح حيظى مبوقع ممتزي جدا دلى هذه الهيئة الربملانية الهامة، مربزة أ ن هذه  

املشاركة تعترب جتس يدا ملسار من العالقات الثنائية ترتكز ملضامي االتفاقية املذكورة وتندرج مضن اخليار الاسرتاتيجي 

 جنوب.   –جه املغرب حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس يف تعزيز التعاون جنوب  اذلي يهن

وأ شادت مبواقف أ هجزة ومسؤويل برملان ال نديز خبصوص القضية الوطنية وخصوصا دمعهم الرصحي   

 اجلنوبية حتت الس يادة املغربية. بل قالي ملبادرة احلمك اذلايت 

رساء  2018املغريب وبرملان ال نديز قد وقعا يف يوليوز يذكر أ ن الربملان  ىل اإ بلربط مذكرة تفامه تريم اإ

 قنوات التواصل والتفاعل الربملاين من خالل تبادل الزايرات واخلربات والتجارب واملعلومات والواثئق.

 الربملانية.  ومبقتىض هذه املذكرة، حصل الربملان املغريب عىل صفة الرشيك املتقدم دلى هذه الهيئة

عضوا منتخبا مبعدل مخسة برملانيي عن لك بدل، مبهام   25ويضطلع برملان ال نديز، اذلي يتشلك من 

 تنس يق الترشيعات وترسيع الاندماج بي دول ال نديز.
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المغربية في مجال تقييم السياسات  عرض التجربة   ▪
 . العمومية في مؤتمر دولي بالغردقة 

 

اس تعرض اخلليفة الثاين لرئيس جملس  

  املستشارين الس يد عبد االإهل احللوطي، يوم ال ربعاء 

بلغردقة مقومات التجربة املغربية   2019أ كتوبر  23

  .يف جمال تقيي الس ياسات العمومية
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 ندوة دولية حول البرلمانات ورهانات األمن الغذائي  ▪
 

 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد   

السادس نرصه هللا وأ يده، ينظم جملس املستشارين ورابطة  

فريقيا والعامل   جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

العريب اليت يرأ سها الس يد حكي بن شامش، برشاكة مع منظمة  

ة ادلولية حول ال مم املتحدة لل غذية والزراعة )الفاو(، الندو 

 31موضوع "الربملاانت ورهاانت ال من الغذايئ"، وذكل يويم  

 مبقر جملس املستشارين.  2019أ كتوبر وفاحت نونرب 

ويكتيس موضوع ال من الغذايئ أ مهية كربى دلى املغرب اذلي اخنرط بقوة يف املسار العاملي املتعلق  

فظة عىل البيئة والتمنية املس تدامة وال من الغذايئ، عىل اعتبار أ ن  بتفعيل الآليات واالتفاقيات ادلولية، يف جمال احملا

ضامن ال من الغذايئ ومواهجة التغريات املناخية، يعدان من أ قوى التحدايت اليت تواجه اجملمتع ادلويل بصفة عامة، 

أ يده، أ ن أ برز يف  والبدلان السائرة يف طريق المنو بصفة خاصة. وقد س بق جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و 

كس بو  ىل املشاركي يف املعرض العاملي "ميالنو اإ ، أ ن "الرهان احلقيقي اذلي  2015نص الرساةل السامية املوهجة اإ

جيب كس به اليوم، هو ضامن التغذية السلمية واملتوازنة مجليع الشعوب، وذكل بتحقيق تمنية مس تدامة وفعاةل، والتعاون  

مياان بنجاعته".)انهتىى الكم   يف اجملالي الغذايئ والطايق. وهذا هو التوجه اذلي اخرتانه لبدلان، اقتناعا منا برضورته واإ

 جالةل املكل(. 

ثراء احلوار والتشاور الربملاين حول القضااي     غناء النقاش واإ ويأ يت تنظي هذه التظاهرة يف س ياق اإ

شأ هنا أ ن تسامه يف متهيد الطريق أ مام العمل الربملاين  املرتبطة بل من الغذايئ وتقدمي التوصيات واملقرتحات اليت من  

ىل جانب احلكومات والقطاعات اخملتلفة ذات الصةل، الس امي من خالل تشجيع الاستامثرات يف ميدان   املشرتك اإ

دمع وضامن اس تدامة ووفرة ونوعية االإنتاج الغذايئ؛ ومواهجة النقص احلاد يف الانتاج الغذايئ وجعل معدل الزايدة  

نتاج ال غذية يتناسب مع المنو الساكين العاملي؛ وجماهبة العقبات اليت حتول دون حتقيق المنو املطلوب من حيث  يف  اإ

االإنتاج الغذايئ، وخصوصا ما يرتبط بلتغريات املناخية، وعىل رأ سها اجلفاف والفيضاانت وانتشار ال مراض  

 بضامن المتتع بحلق يف الغذاء املناسب والصحي وال من وال وبئة؛ واختاذ التدابري الترشيعية والس ياس ية الكفيةل

والاكيف والتخلص من اجلوع؛ وتبادل املعلومات واخلربات حول االإسرتاتيجيات املتعلقة بل من الغذايئ والتغذية،  

 والتوعية والتحسيس وتقدمي ادلراسات واملقرتحات يف هذا اجملال.
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ويعترب الربملانيون رشاكء أ ساس يي يف الس ياسات املرتبطة مبحاربة    

الفقر واجلوع وسوء التغذية، وذكل ملا يضطلعون به من همام ترشيعية ورقابية،  

وما يقومون به من دور هام يف تطوير الس ياسات العامة املرتبطة بتحقيق  

طار  التمنية  املس تدامة. فضال عن مشاركهتم يف النقاشات املتعلقة بل من الغذايئ سواء داخل الربملاانت أ و يف اإ

ىل حتقيق ال من الغذايئ.  املنظامت الربملانية اجلهوية وادلولية، ومسامههتم يف تأ سيس ش باكت وطنية ودولية هتدف اإ

ومسؤويل الربملاانت الوطنية والاحتادات واملنظامت اجلهوية  وسيشارك يف هذه الندوة ادلولية الهامة رؤساء  

ىل خرباء من منظمة   فريقيا والعامل العريب وأ مرياك الالتينية، واملنطقة ال ورو متوسطية، بالإضافة اإ والقارية وادلولية يف اإ

 ال مم املتحدة لل غذية والزراعة )الفاو(. 

طار تفعيل خمرجات و    توصيات املنتدى الربملاين الاقتصادي االإفريقي العريب وتندرج هذه املبادرة يف اإ

، وخصوصا املرتبط مهنا مبسعى املسامهة يف اجملهودات 2018أ بريل  26و 25اذلي نظمه جملس املستشارين يويم 

  العاملية ذات الصةل بتحقيق أ هداف التمنية املس تدامة، والس امي الهدف الثاين املتعلق بلقضاء عىل اجلوع حبلول عام 

وتوفري ال من الغذايئ والتغذية احملس نة وتعزيز الزراعة املس تدامة، حيث أ ن اجلوع يف العامل، وفقا ملنظمة   2030

ال غذية والزراعة التابعة لل مم املتحدة )الفاو(، أ خذ يف الزتايد وأ ن عدد اذلين يعانون من سوء التغذية يف العامل قد  

ىل ما يقدر بنحو  أ ي مبعدل واحد من بي لك تسعة أ شخاص، الغالبية العظمى مهنم  مليون خشص،  815ارتفع اإ

 يف املائة. 12.9تعيش يف البدلان النامية بنس بة 

فريقيا والعامل العريب اليت مت تأ سيسها يف الربط مطلع      هذا وس تعقد الش بكة الربملانية لل من الغذايئ يف اإ

تنظي ورشة تكوينية لفائدة أ عضاء الش بكة س يديرها خرباء   العام اجلاري اجامتعها ال ول عش ية الندوة. كام سيمت

 مبقر جملس املستشارين. 2019أ كتوبر  30منظمة ال مم املتحدة لل غذية والزراعة )الفاو(، يوم 
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فريق العدالة والتنمية ينظم لق اء دراسيا حول مشروع   ▪

 الق انون الجنائي. 

 

فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين   نظم

لقاء دراس يا يف موضوع "مرشوع القانون اجلنايئ  

والتعديالت اجلديدة: أ ية فلسفة جنائية ل ي واقع  

مبشاركة   2019أ كتوبر  30اجامتعي" وذكل يوم ال ربعاء 

 وخرباء من ذوي الاختصاص يف هذا اجملال.  منتخبي
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 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛ قسم االإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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