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   2019/ 38اجتماع رقم   ▪
 2019  دجنبر   09    االثنين ليوم  

 

 

  عبد الصمد برئاسة الس يد    اجامتعه الأس بوعي  2019دجنرب   09  مكتب جملس املستشارين يـوم االثني   عقد

 اخلليفة الأول لرئيس اجمللس، وحضور الأعضاء السادة:   قيوح، 

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :  عبد االإاله احللوطي  ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :   محيد كوسكوس  ▪

 اجمللس؛   سب ا م  :   احملرش   العرب  ▪

 

 عن السادة:  تعذر حضور هذا الاجامتع، لوجودمه يف هممة رمسية،و

 اجمللس؛   أأمي  :   اخلريف   أأمحد  ▪

 اجمللس؛   أأمي  :   تويزي   أأمحد  ▪

 

 : اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :  عبد امحليد الصويري  ▪

 اجمللس؛   سب ا م  :   بلفقيه   عبد الوهاب  ▪

 اجمللس؛   سب ا م  :   عز ادلين زكري  ▪

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

 

    عداد مرض مفصل جملرايت  بتلكيف 2019/ 38/ 01رمق  قرار االإدارة بإ

دراج  2019دجنرب  04مناقشة مزيانية اجمللس أأمام جلنة املالية يوم  عادة اإ ، واإ

 املقبل للمكتب. مضن جدول أأعامل الاجامتع  تقدمي عرض يف املوضوع كنقطة

    االإدارة بس تكامل التدابري املرتبطة مبشاركة اجمللس يف أأشغال املناظرة الوطنية    بتلكيف  2019/ 02/38رمق    قرار

 الأوىل حول اجلهوية املتقدمة. 

 

 الأس ئةل الشفهية:  ❖

  دجنرب    10أأمينا جللسة الأس ئةل الشهرية ليوم الثالاثء    ادريس الراض الس يد    بنتداب   2019/ 38/ 03  رمق  قرار

 عىل الساعة الثالثة بعد الزوال. 2019

 

 العالقات اخلارجية:  ❖

 عقد مؤمتر دويل حول    امجلعية الربملانية للبحر الأبيض املتوسطالبت يف مقرتح    بتأأجيل  2019/ 38/ 04رمق    قرار

 ، اإىل حي التوصل مبلف مكمتل يف املوضوع.2020الهجرة مبدينة طنجة خالل ربيع 

  مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميي بخلارج بشأأن    بلتشاور   2019/ 05/38رمق    قرار

فريقيا بحتضان املغرب لأشغال جلنة التجارة وامجلارك والهجرة وجلنة النقل والصناعة واالتصاالت   مقرتح برملان معوم اإ

دراج املوضوع يف  2019رس ما  7فرباير اإىل  27والطاقة والعلوم والتكنولوجيا خالل الفرتة املمتدة من  عادة اإ ، واإ

رفاقه مبلف متاكمل يف املوضوع.  اجامتع الحق للمكتب مع اإ

 عىل مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميي بخلارج    بملوافقة  06/38/2019رمق    قرار

طار للتشاور الربملاين  الثنايئ مع جملس املستشارين، وتوجيه   بشأأن رغبة رئيسة جملس الش يوخ االإيطايل خلق اإ

 مراسةل يف املوضوع لرئيسة جملس الش يوخ االإيطايل. 

  لقاء لكمة نيابة عن الس يد الرئيس، مبناس بة افتتاح   العرب احملرش الس يد  بنتداب  38/2019/ 07رمق  قرار الإ

لأمم املتحدة للمرأأة حول موضوع: أأشغال املائدة املس تديرة املنظمة من قبل الس يدات املستشارات برشاكة مع هيئة ا

"، وذكل يوم  دور الربملاانت يف حامية املرأأة وتشديد عقوبت مرتكيب العنف يف مرشوع اإصالح القانون اجلنايئ "

 بقاعة الندوات مبجلس املستشارين.  2019دجنرب  11

 شؤون الفرق النيابية:  ❖

  س ناد  2019/ 38/ 08رمق  قرار عداد تقرير حول توزيع فضاءات الاش تغال اإىل اخلليفة الثالث للرئيس   بإ هممة اإ

للوضع احلايل، وبرجمة املوضوع مضن    بلتصور الأويل املتوافق عليه وتشخيصا   يتضمن تذكريا  ،محيد كوسكوسالس يد  

 اجامتع خاص بنقطة فريدة. 
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 خمتلفات:  ❖

  مراسةل شكر اإىل الس يد املدير العام   بتوجيه  2019/ 38/ 15رمق  قرار

ذاعة والتلفزة مبناس بة ادلمع التقين اذلي توفره الرشكة   للرشكة الوطنية لالإ

 الوطنية يف بث أأشغال اجمللس. 

  جان دارك طلب زايرة مؤسسة  عىل بملوافقة  2019/ 38/ 16 رمق قرار  

 .2020 جملس املستشارين انطالقا من شهر فرباير قرملبلربط 

  قر جملس املستشارين. ملالرتبوية  الأزهرزايرة مؤسسة مدارس  طلب   عىل بملوافقة    2019/ 38/ 17 رمق قرار 

 

 قضااي للمتابعة: 

 الترشيع:  ❖

o خبار بتوصل جملس النواب مبقرتحات القواني التالية  : اإ

  065.13من القانون التنظميي رمق  22و 21و 19قانون تنظميي يريم اإىل تغيري وتمتمي املواد  مقرتح .1

 بتنظمي وتس يري أأشغال احلكومة والوضع القانوين لأعضاهئا، املتعلق 

 بالإجيار املفيض اإىل متكل العقار،   يتعلق 51.00من القانون رمق   4قانون بتغيري وتمتمي املادة   مقرتح .2

بنظام امللكية املشرتكة للعقارات  املتعلق  18.00من القانون رمق  12قانون بتغيري وتمتمي املادة  مقرتح .3

 املبنية، 

الصادر بتنفيذه    مبدونة احلقوق العينيةاملتعلق    39.08من القانون رمق    4قانون بتغيري وتمتمي املادة    مقرتح .4

 (،2011نونرب   22)  1432من ذي احلجة  25صادر يف   1.11.178مق  الظهري الرشيف ر

( مبثابة  1913أأغسطس  12) 1331رمضان  09من ظهري  618- 3قانون بتغيري وتمتمي الفصل  مقرتح .5

 قانون الالزتامات، 

الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف   31.08من القانون رمق  202قانون يريم اإىل تغيري وتمتمي املادة  مقرتح .6

 ،بتحديد تدابري محلاية املس هتكلالقاض  (2011فرباير  18)  1432من ربيع الأول   14رمق بتارخي 

،  مدونة الأرسةمبثابة  70.03من القانون رمق  179و 163قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادتي  مقرتح .7

( كام مت  2004فرباير  3)  1424من ذي احلجة  12 بتارخي 1.04.22الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 تعديهل،

  70.03من القانون رمق  158و 156و 155وبتغيري وتمتمي املواد  148قانون يقيض بنسخ املادة  مقرتح .8

  3) 1424من ذي احلجة  12بتارخي  1.04.22، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق مدونة الأرسةمبثابة 

 (. 2004فرباير 

o دراسة مشاريع ومقرتحات القواني احملاةل عىل اجمللس.   وضعية 

 : شؤون تنظميية  ❖

o  عادة هتيئ قاعة اجللساتتنظمي اجللوس داخل  ة القاعة. واإ
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 .   يترأس وفدا عن المجلس في زيارة عمل لبنما   مجلس المستشارين  رئيس   ▪

 

  Jorge Pizarro Sotoدعوة كرمية من الس يد ب

رئيس    قام رئيس برملان أأمرياك الالتينية والكراييب )الربالتينو(،  

جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش بزايرة معل عىل  

دجنرب    13و  12مجهورية بامن، وذكل يويم    رأأس وفد برملاين اإىل

2019. 

الس يد   أألقاها هذه الزايرة بللكمة اليت  متزيت و    

للجمعية العامة لربملان   12رئيس جملس املستشارين بدلورة 

 55مبناس بة الاحتفاء بذلكرى   أأمرياك الالتينية والاكراييب

 23ثيل لتأأسيس هذه املنظمة الربملانية القارية اليت تضم م 

 مؤسسة ترشيعية بملنطقة. 

وتأأيت هذه الزايرة يف اإطار تعزيز وتوطيد عالقات التعاون والصداقة بي جملس املستشارين     

و"الرباالتينو"، وجتس يدا للماكنة املمتزية اليت حيظى هبا الربملان املغرب دلى الاحتادات االإقلميية واجلهوية والقارية 

 ييب. بأأمرياك الالتينية والكرا

، مع رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية بامن  2019دجنرب  12 مباحثات يوم امخليس وفد الأأجرى وقد 

للجمعية العامة لربملان أأمرياك الالتينية   12عىل هامش مشاركته يف أأشغال ادلورة  وذكل اكس تيريوماركوس 

 لتأأسيسه.  55اليات الاحتفاء بذلكرى والاكراييب وفع 

أأمامة عواد، لقاءات موازية مكثفة  ،كام عقد الوفد الربملاين املغرب اذلي مض أأيضا سفرية املغرب يف بامن 

 اجلهوية والاقلميية والربملاانت الوطنية واملسؤولي احلكوميي بأأمرياك الالتينية والاكراييب.  ت الاحتادامع رؤساء 

ات اليت جرت مع رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية بامن، أأكد الس يد بن شامش أأن هذا وخالل املباحث

اللقاء يعد فرصة للتأأكيد عىل الروابط والقمي الانسانية املشرتكة، داعيا اإىل استامثر هذه الأوارص لتدشي صفحة  

 جديدة كفيةل ببناء عالقات متينة والعمل عىل تدارك الفرص الضائعة.

قومات الاقتصادية واملاكنة اجليوساس ية للبدلين توفر فرصا كبرية تس تلزم العمل املشرتك  وأأبرز أأن امل 

بروح الانتصار لتطلعات وطموحات الشعبي املغرب والبمني من خالل بلورة برامج معل ومبادرات ملموسة  

طة مهنا بلهجرة والتغريات  جتيب عىل التحدايت والقضااي املشرتكة وتليب انتظارات مواطين البدلين، خصوصا املرتب

 املناخية. 

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية...
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ن املغرب يعطي   وقال رئيس جملس املستشارين يف هذا الس ياق، اإ

الأولوية لتوطيد العالقات مع بدلان أأمرياك الوسطى وأأمرياك الالتينية عىل  

طار التعاون جنوب  جنوب كخيار اسرتاتيجي للمملكة، مربزا  - العموم، يف اإ

 .2004الةل املكل التارخيية للمنطقة س نة أأن هذا التوجه جسدته زايرة ج

 

من هجته، أأكد رئيس امجلعية الوطنية جبمهورية بامن، عىل أأمهية املاكنة واملوقع اذلي حيظى به املغرب يف  

بدلعوة اليت وهجها هل رئيس جملس   وترحيبه  اعزتازهميطه اجلهوي واالإقلميي، وخصوصا يف معقه الافريقي، معرب عن  

 زايرة املغرب. املستشارين ل

وجسل املسؤول البمني أأن هذه الزايرة ستشلك فرصة لتأأكيد تقديره للمملكة، وترس يخ التعاون الربملاين   

بي البدلين، خصوصا بعد تأأسيس مجموعة الصداقة الربملانية بي املؤسس تي الترشيعيتي واليت تعد أ لية اساس ية 

 املشرتكة.  القناعات لتجس يد 

أأجرى رئيس جملس املستشارين  كام 

الس يد عبد احلكمي بن شامش والوفد املرافق هل،  

ببامن مع رئيس    2019دجنرب    13امجلعة    يوممباحثات  

برملان أأمرياك الالتينية والاكريييب الس يد خوريخ  

بزيارو ، مهت تعزيز دينامية التعاون الربملاين  

والارتقاء به اإىل مس توى التحدايت املشرتكة عىل  

  .اكفة املس توايت

 

مع  لس  اجملرئيس    نفس اليوملقاء ماثل مجع يف  

رئيس برملان السوق املشرتكة دلول أأمرياك اجلنوبية  

حيث أأكد عىل  “البارالسور” ، دانييل اكجياين، 

الاهامتم اذلي يوليه جملس املستشارين لتعزيز عالقاته  

مع منطقة أأمرياك الالتينية والكراييب، مربزا أأمهية 

مأأسسة العالقات مع برملان السوق املشرتكة دلول  

  . ةأأمرياك اجلنوبي

 

الك من   مض يف عضويته الوفد   يذكر أأن

 السادة: 

 * املستشار الربملاين عبد القادر سالمة اخلليفة الرابع لرئيس جملس املستشارين؛ 

 * املستشار الربملاين أأمحد اخلريف أأمي جملس املستشارين ومثهل ادلامئ دلى "الربالتينو"؛ 

 ملستشارين. * املستشار الربملاين محمد علمي رئيس الفريق الاشرتايك مبجلس ا 
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الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني   د انعق ا    ▪
 بباريس.   المغربي   - الفرنسي 

برئاسة   شارك وفد برملاين مغرب رفيع 

احلبيب املاليك، رئيس جملس النواب،  الس يد 

رئيس  ل يد عبد الصمد قيوح اخلليفة الأولوالس  

رؤساء الفرق الربملانية   ومض جملس املستشارين، 

ورئييس جلنيت اخلارجية ورئييس مجموعيت الصداقة  

الفرنس ية بلك من جملس النواب  - الربملانية املغربية

ة الرابعة يف أأشغال ادلوروجملس املستشارين، 

 انعقد الفرنيس اذلي  -للمنتدى الربملاين املغرب 

  .2019دجنرب  14و 12ما بي خالل الفرتة املمتدة بباريس 

، اإىل اجلانب املغرب بالإضافة    ترأأسهاالفرنيس خالل هذه ادلورة، اليت  - املنتدى الربملاين املغرب   وقد تناول

 Gérardورئيس جملس الش يوخ الفرنيس d FERRANDRicharرئيس امجلعية الوطنية الفرنس ية 

LARCHER   مواضيع ذات أأمهية بلغة بلنس بة للبدلين، تتعلق بدور ادليبلوماس ية الربملانية يف مواهجة التحدايت ،

الفرنس ية يف جمال تعزيز الأمن - الكونية املرتبطة بلتغريات املناخية، وس بل توطيد ادلميقراطية، والرشاكة املغربية

 . لتمنية بلقارة االإفريقية، والتمنية يف خمتلف أأبعادها الس ياس ية والاقتصادية والرتابية والبرشيةوا

أأشغال هذه ادلورة  وتوجت           

صدار بيان ختايم، كام  أأشغالها  ختللتبإ

مباحثات ثنائية بي رئيس جملس النواب  

ورئيس امجلعية الوطنية الفرنس ية، وبي 

رئيس جملس املستشارين  اخلليفة الأول ل

 .لس الش يوخ الفرنيس ورئيس جم

الفرنيس - يذكر أأن املنتدى الربملاين املغرب 

اكن قد عقد دورته الأوىل بلربط س نة  

. ويعترب مبثابة فضاء للحوار 2018، ودورته الثالثة بلربط س نة 2015، ودورته الثانية بباريس س نة 2013

بلربملان الفرنيس حول املواضيع والقضااي ذات   الربملانيي املغاربة ونظراهئم والتشاور وتبادل وهجات النظر بي

 . الاهامتم املشرتك
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  قيوح  الصمد عبد الس يد أأجرى وقد

  املستشارين  جملس لرئيس الأول اخلليفة

  رئيس   الرش  جريار  الس يد   مع  بباريس  مباحثات

  انعقاد  مبناس بة وذكل الفرنيس  الش يوخ جملس

  بلعامصة  الرابع الفرنيس  املغرب  الربملاين  املنتدى

 .دجنرب 14و 12 بي ما  بريس

  الصمد  عبد  دالس ي مثن املباحثات هذه وخالل

  املغرب   بي  جتمع  اليت  الاس تثنائية   العالقات   قيوح

  محمد  املكل اجلالةل صاحب  يرعاها اليت الثنائية العالقات وتعزيز دلمع البدلان  يولهيا اليت الأمهية عىل مؤكدا وفرنسا

ميانويل الفرنيس  والرئيس السادس  .ماكرون اإ

  عىل   سواء  البدلين  بي  الربملانية  العالقات  تعرفه  اذلي  بلزمخ  املناس بة  هبذه  قيوح  الصمد  عبد  الس يد  وأأشاد

 واحلوار  للتشاور  متقدمة  ك لية  الربملانية  املنتدايت  خالل  من  أأو  اجلانبي  بي  الصداقة  مجموعة  ومبادرات  معل  مس توى

 واالإنسانية والأمنية  الاقتصادية اجملاالت  لف خمت يف  البدلين بي املتبادل والتفامه  الرشاكة تقوية اإىل  هيدف الربملاين 

 .والتمنوية

  ماربة  جمال يف التعاون وتعزيز الأمن اس تتباب  أأجل من املغرب  به  يقوم اذلي  الرايدي ادلور أأبرز  كام

 .الصحراء  جنوب الساحل  مس توى وعىل  املنطقة يف  املنظمة واجلرمية الرشعية غري والهجرة االإرهاب

 املغرب  الثنايئ  الربملاين  التعاون أأمهية عىل الرش جريار الفرنيس  الش يوخ جملس  رئيس أأكد جانبه ومن

 .اجملال هذا يف للمغرب  الالزم ادلمع  لك لتقدمي اس تعداده جمددا  الالمركزية  مس توى عىل الس امي الفرنيس 

  " املضطرب   طهمي  يف  متفرد  منوذج"   ك  املغرب  هبا  يقوم  اليت  اجملهودات  الرش  جريار  مثن  أأخرى  هجة  ومن

 .الاس تقرار وحتقيق الهجرة  وتدبري والأمن السمل وتعزيز املنظمة واجلرمية االإرهاب  ماربة أأجل من

 تروم الفرنيس  املغرب  الربملاين  بملنتدى خاصة للتتبع أ لية اإرساء عىل اجلانبان اتفق اللقاء هذا ختام ويف

 للقضااي  خدمة الثنايئ  للتعاون جديدة  وس بل أ فاق سترشافوا املنتدايت  عن املنبثقة واخملرجات التوصيات متابعة

 . للبدلين املشرتكة واملصاحل
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في   وفد عن مجلس المستشارين يشارك  ▪
االجتماع البرلماني بمناسبة انعق اد فعاليات  
مؤتمر األطراف الخامس والعشرين لمؤتمر  

 . األطراف 

شارك وفد عن جملس املستشارين يف الاجامتع  

نظمه الاحتاد الربملاين ادلويل ومؤمتر النواب  الربملاين اذلي 

االإس باين مبناس بة انعقاد فعاليات مؤمتر الأطراف اخلامس  

والعرشين ملؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة االإطارية 

ديسمرب    13- 2( يف الفرتة ما بي  COP 25بشأأن تغري املناخ ) 

س بانيا حتت رئاسة حكومة الش ييل ودمع  2019 يف مدريد، اإ

 من حكومة اس بانيا،

 : مض الوفد يف عضويته لك من السادةو

 الس يد: أأمحد التويزي عضو مكتب جملس املستشارين  •

 الس يد: نبيل الش يخي رئيس فريق العداةل والتمنية •

 الس يد: أأمحد بب امعر حداد عن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  •

 الس يدة: ميرصة أأمال عن فريق العداةل والتمنية  •

 الس يد: عبد االإهل ملهاجري عن فريق الأصاةل وملعارصة  •

طارهذا الاجامتع يف    ويندرج  لربملانية اليت ينظمها الاحتاد الربملاين ادلويل كجزء  سلسةل من الاجامتعات ا  اإ

من مؤمتر الأمم املتحدة املعين بتغري املناخ من أأجل تعزيز دور العمل الربملاين هبدف التنس يق املشرتك للمسامهة  

 ملواهجة حتدايت التغريات املناخية.  ،2015بفعالية لتحقيق تنفيذ اتفاق بريس املربم يف ديسمرب

، رئيسة  س متع املشاركون بلتوايل اىل لكامت الس يدة مرييتشال بتيتاة الافتتاحية لهذا اللقاء، يف اجللس

، حبيث أأكدا عىل أأمهية ، رئيس الاحتاد الربملاين ادلويلجملس النواب االإس باين والس يدة غابرييال كويفاس برون

غنية امللوثة جزءا من تاكليف التكييف والتخفيف  مبس تقبل البرشية عىل كوكب الأرض ورضورة حتمل ادلول ال   الالزتام

 دلى ادلول الفقرية اليت تتأأثر بلتغريات املناخية. 

كام قدم الوفد املغرب نظرة موجزة عن التجربة املغربية يف جمال ماربة ظاهرة التغريات املناخية والهنوض  

 .لية يف هذا اجملالبلتعاقدات ادلو  الالزتاممهية بلنجاعة الطاقية، ونبه أأيضا عىل أأ 
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مجلس المستشارين يشارك بوفد هام في   ▪
المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد  

 . الفساد 

 

شارك وفد برملاين هام عن جملس املستشارين يف املؤمتر العاملي 

ة عامصة دوةل  ادلوح   اذلي اس تضافته مدينة   السابع للربملانيي ضد الفساد،

 2019دجنرب  10و 9يويم  قطر،

  الس يد  و مقزية محيد الس يد املستشارين، جملس وفد مض  وقد

  مض  كام  ، رحيان محمد الس يدو  ،امجييل امبارك الس يدو  ،بب أأهل  حام

 . النواب جملس عن   أأعضاء أأيضا الوفد

  ملاكحفة  العاملي اليوم  يصادف اذلي املؤمتر، هذا عقد ويأأيت 

  وجملس   الفساد  ضد   للربملانيي  العاملية   املنظمة   يب  مشرتكة  مببادرة   الفساد،

  مباكحفة   الصةل  ذات   النقاشات  لتعميق  مناس بة  مثّل  وقد   القطري،  الشورى

  هجود  وحبث املشاركة، الربملاانت مثيل بي والتجارب  اخلربات تبادل وكذا يفرضها، اليت  التحدايت  وطرح الفساد

  بي  العالقات بتوثيق الكفيةل املقرتحات ومناقشة احلكومات، معل  اقبةمر  وأ ليات القواني وتطوير الشفافية تعزيز

 .املذكورة العاملية واملنظمة  الفساد ضد للربملانيي الوطنية الفروع  هجود

  وحرض   ،املتخصصة  ادلولية  املنظامت  من  وعدد  ادلولية   الربملانية  اجملالس  من  106  املؤمتر  هذا  يف  شارك  وقد

  ورؤساء  الوزراء  من  عدد  جبانب  قطر،  دوةل  أأمري  انئب  اثين"   أ ل  محد  بن  "عبدهللا  الش يخ  مسو  الافتتاحية  جلس ته

 املعمتدين. ادلبلوماس ية البعثات

 الشورى   جملس  رئيس  محمود"  أ ل  عبدهللا   بن  د»أأمح   الس يد  أألقاها  اليت  بللكمة  الافتتاحية  اجللسة  اس هتلت

  زون"  "فضيل ادلكتور ولكمة ادلويل، الربملاين  الاحتاد رئيسة برون" كويفاس "غابريال الس يدة  لكمةو  ،القطري

  يف  الربملاانت  هبا  تقوم اليت  املهمة الأدوار عىل  أأكدوا اذلين )غوبك(، الفساد  ضد  للربملانيي العاملية  املنظمة رئيس

  الثقة  بناء  عرب  املس تدامة التمنية أأهداف حتقيق  مبتطلبات  مذكرين  واملساءةل، الزناهة وتعزيز والرقابة الترشيع  جماالت

 .الفعاةل  واملؤسسات العامة
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  احلك  تعزيز موضوع  تناولت  عامة جبلسة املؤمتر  فعاليات بدأأت  وقد

  موضوع   حول  معل  جلس يت  وتلهتا  املس تدامة،  التمنية  بأأهداف  والهنوض  الرش يد

  اس تعراض   خاللها   مت  أأخرى  وجلسة   والشفافية،   املساءةل  عنارص   وتعزيز  الزناهة

  جاكرات يف  السابق  مؤمترها  انعقاد منذ  ونشاطها  للمنظمة  العامة الأمانة تقرير

ندونيس يا  للمنظمة. الأسايس النظام عىل  املقرتحة  التعديالت ومناقشة ،2015 س نة يف بإ

  تعرضت  املؤمتر، يف  املشاركة  ادلولية واملنظامت الوفود من لكامت عدة  ورةاملذك العمل  جلسات  ختللت

  وطنيا  تواهجها، تزال ال اليت والتحدايت واملؤسسايت  القانوين  املس تويي عىل الفساد ماكحفة يف املتنوعة لتجارهبا

 ودوليا. 

  ملاكحفة  املبذوةل اجلهود وكذا  واملؤسسايت، القانوين  االإطار عن نظرة ملناس بةب املغرب  الوفد قدم وقد

 ملدونة  الربملان جمليس  أأعضاء متثل من انطالقا الربملاين  ملالع  جمال ومهنا  الزوااي، خمتلف  من بالدان يف الفساد

يثار  واس تقامة  نزاهة  من  الأساس ية،  مبادهئا  يف  الربملانية   والأخالقيات  السلوك   واملهام   الوظائف  وأأداء  العام  للصاحل  واإ

  تتيحه   ما  عرب   املواطني،  من  وقريبة  ومنفتحة  اجملمتع  رشاحئ  خملتلف  مثةل  الربملانية  املؤسسة  لتكون  بس تقاللية،  الربملانية

  عىل  احلصول حبق املتعلقة القواني تزنيل حسن عرب س امي ال  والتعاون، للتواصل  قنوات من ادلس تورية الوثيقة

يداع  يف واحلق املعلومات   ذات  الرقابية الأهجزة  صالحيات  وتفعيل الترشيع  جمال يف  مبلمتسات  والتقدم  العرائض اإ

ميان  تعزيزا  الاختصاص،   العمل   يف  الثقة  بتدين   عامة  بصفة  املتسم   ادلويل  الس ياق   ظل  يف  الس يايس  العمل  وىجبد  لالإ

 واملؤسسايت. الس يايس

 الربملانيي   يضم  اذلي  الرمسي  شقه  يف  املغرب،  الوفد  أأعضاء  بي  تنس يقي  لقاء  املؤمتر  هذا  هامش  عىل  عقد  كام

 .سابقي برملانيي فهتمبص املؤمتر يف ادلامئي والأعضاء الربملان،  جمليس  من املنتدبي

  بملنظمة،   العرب   الفرع   مكتب   رس   وأأمي  املغرب   الفرع   رئيس   بوانو  هللا  عبد  الس يد  اللقاء   خالل   عرض   دوق

  املس تقبلية  معهل وأأفاق ملاكحفته التكوين مس توى عىل ومعهل بملغرب الفساد واقع تشخيص يف الفرع  أأنشطة

  أأعضاء   أأمام  العضوية  بب  بفتح  مذكرا   لفساد،ا  ضد   برملانيون  ملنظمة  العربية  واملنظمة  اخملتصة  الهيئات   مع   بلتنس يق

 النبيةل.  لأهدافها حتقيقا املشرتك للعمل صفوفها لتعزيز املذكورة، املغربية بمجلعية  لاللتحاق  اجمللسي من جدد

 الشورى جملس رئيس  بنتخاب  فعالياته ختام  يف  الفساد ضد للربملانيي السابع العاملي املؤمتر وجت وقد

دارهتا  جمللس رئيسا  القطري طالق ،2021-2019 للفرتة اإ عالن وبإ   املشاركون  مبوجبه أأعلن اذلي ادلوحة«، »اإ

مياهنم  واطنهيا،وم  العامة  املؤسسات  بي  الثقة  بناء  الإعادة  كوس يةل  الزناهة  أأمهية  عىل   التأأكيد   الفاعل   االإرشاك  برضورة  واإ

 الشفافية.  رشوط  لتعزيز املفتوحة  والبياانت الرمقي والتواصل القرار، صنع معلية  يف للمواطن

  القواعد  مقدمهتا ويف الربملانية،  الزناهة بتمنية املرتبطة والأدوات التدابري تبين  عىل  الربملان حث  مت  كام

  مدوانت   واحرتام  الاقتصادية  والأوضاع   املالية  اذلمة  كشف  مضهنا  ومن  املالية،  فيةوالشفا  املصاحل  بتضارب  املتعلقة

 السلوكية. والقواعد الأخالق

  التأ زر  لتمنية  أأعضاهئا ومجيع  االإقلميية وفروعها الفساد  ضد للربملانيي  العاملية املنظمة  اجملمتعون أأوىص كام

  يعملون   اذلين  والأفراد   املدين   اجملمتع   منظامت   ذكل   يف  مبا   الصةل،  ذات  املؤسسات   مع   والش باكت  والرشاكة   والتعاون

 . بنجاح عرش  السادس املس تدامة التمنية هدف لتحقيق واحلاكمة والشفافية  والانفتاح الزناهة تعزيز عىل
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  يوما دراسيا حول   يحتضن مجلس المستشارين   ▪
"اسهام البرلمان في تتبع تنفيذ    موضوع 

 ". توصيات االستعراض الدوري الشامل 
 

يف س ياق الاحتفاء بليوم العاملي حلقوق االإنسان،   

ين حلقوق نظم جملس املستشارين برشاكة مع اجمللس الوط 

االإنسان يوما دراس يا حول "اسهام الربملان يف تتبع تنفيذ  

توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل"، وذكل يوم الأربعاء 

 .2019دجنرب  11

ويلعب الربملان دورا رئيس يا يف تعزيز وحامية  

طار مارسة أأدواره  حقوق االإنسان والهن وض هبا مضن اإ

ادلس تورية املتعلقة بلترشيع ومراقبة العمل احلكويم وتقيمي  

الس ياسات العمومية، كام يؤدي دورا حاسام يف ضامن امتثال 

  الأطر القانونية واملؤسساتية للمعايري ادلولية حلقوق االإنسان.

االإنسان يف لك ادلول الأعضاء بلأمم املتحدة،  وتعترب املراجعة ادلورية الشامةل أ لية لرصد أأوضاع حقوق 

ومتثل توصيات الاس تعراض ادلوري الشامل جزء شامال من اس تعراض الوضع القامئ يف جمال حقوق االإنسان للك  

 دوةل، سواء يف القانون أأو يف املامرسة العملية. 

ويعترب اليوم العاملي حلقوق االإنسان مناس بة مزية لتضافر العمل من أأجل تعزيز مبادئ حقوق االإنسان       

   واملعاهدات ادلولية اليت صادق علهيا املغرب. 2011مبوجب مقتضيات دس تور 

هذا اللقاء املنظم لفائدة مستشارات ومستشاري وأأطر جملس املستشارين اإىل متابعة   واكن الهدف من  

جلهود الرمسية الإنفاذ توصيات الاس تعراض ادلوري وأأبرز الربامج والأنشطة والفعاليات املنفذة، وأأيضا واس تعراض ا

رفع الوعي واس تكشاف س بل استامثر اجهتادات ال ليات الأمية اخلاصة حبقوق الانسان، ومن مضهنا عىل اخلصوص  

  أ لية الاس تعراض ادلوري الشامل.

دمت بتقريرها خالل اجلوةل الثالثة برمس الاس تعراض ادلوري الشامل  واكنت اململكة املغربية قد تق     

وفقا لعملية تشاركية نسقهتا املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق االإنسان، حيث عقدت ورشات تشاورية  2017عام 

   مع عدد من الفاعلي الأساس يي مبا فهيم الربملان.

 

 ...وموائد مستديرة    أيام دراسية 
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دور  " مائدة مستديرة حول  مجلس المستشارين   ▪
 ". ات في مكافحة العنف ضد النساء البرلمان 

 

 
  

 

دجنرب  11يوم الأربعاء  نظم جملس املستشارين

برشاكة مع هيئة الامم املتحدة للمرأأة، مائدة مس تديرة   2019

الربملاانت يف ماكحفة العنف ضد  "دور حول موضوع: 

"، مبناس بة امحلةل الس نوية للأمم املتحدة لوقف العنف النساء

طار اخنراط اجمللس ادلامئ لدلفاع عن قضااي  ضد النساء، ويف اإ

 املرأأة والفتيات وتكريس املكتس بات احملققة وتعزيزها.

يف هذا اللقاء التفاعيل برملانيي من الك   وقد شارك 

ثيل وزارة العدل ووزارة التضامن، والتمنية  اجمللسي، وم 

الاجامتعية واملساواة والأرسة واجملمتع املدين، هبدف تعزيز 

، واخلروج 10.16احلوار وتبادل املعرفة من خالل التأأكيد عىل احلاجة اإىل تعزيز االإطار القانوين ملرشوع القانون 

 يز حقوق املرأأة يف املغرب. بتوصيات الإصالح شامل وأأمثل للقانون اجلنايئ يف جمال تعز 
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 اإلشراف 

 

 ؛ الأمانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛ قسم االإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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