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 2020/ 02رمق  اجامتع   ▪

 2020يناير 13يوم االثنني  ل 

 

رئيس اجمللس   رئاسةالأس بوعي ب هجامتعا 2020  يناير 13االإثنني  مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 ، وحضور الأعضاء السادة: شامش بن  الس يد عبد احلكمي  

 اخلليفة الأول للرئيس؛ : قيوح الصمدعبد  ▪

 ؛اخلليفة الثاين للرئيس : عبد االإاله احللوطي ▪

 للرئيس؛ الثالثاخلليفة  :  كوسكوسمحيد  ▪

 للرئيس؛ اخلامساخلليفة  : الصويريامحليد عبد  ▪

 .اجمللسحماسب  : لفقيهالوهاب ب عبد  ▪

 

 

 : السادة  ، لتواجدمه يف هممة دبلوماس ية، عىلعذر حضور هذا الاجامتع تو

 للرئيس؛ الرابعاخلليفة  : قادر سالمةلاعبد  ▪

 .اجمللسأأمني  :  اخلريف أأمحد ▪

 

 

 : اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة فامي  

 

 ؛اجمللس حماسب :  احملريشالعريب  ▪

 اجمللس؛ سباحم :  عز ادلين زكري ▪

 ؛لسأأمني اجمل :  أأمحد تويزي ▪

 . أأمني اجمللس :  اإدريس الرايض ▪
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 

   بدراسة الأعذار املقدمة   الس يد عبد االإاله احللوطي لكيف اخلليفة الثاين للرئيس بت  01/02/2020 رمق قرار

من أأعضاء اجمللس للتغيب عن اجللسات العامة، وعرض اقرتاحات عىل املكتب حول التدابري املناس بة للتعاطي  

 معها وفقا لأحاكم النظام ادلاخيل ذات الصةل. 

   دراج  2020/ 02/ 02  رمق قرار شغال اجللسات العامة يف جدول  أأ اجمللس عن    أأعضاءموضوع حضور وغياب    بإ

 قبل. اجامتع ندوة الرؤساء امل  أأعامل

 

 الترشيع:  

   حاةل    03/02/2020  رمق قرار مقرتحات القوانني  مأ ل  مراسةل رئيس فريق االإحتاد العام ملقاوالت املغرب بشأأن  بإ

 ادلامئة اخملتصة، اكلتايل:  ناعىل اللج املقدمة من دلن الفريق 

o   حداث مؤرش خاص بلحول جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية  ازوال؛ غ مقرتح قانون يقيض بإ

o من  8مقرتح قانون يتعلق بتغيري وتمتمي املادة حول  جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية

ة السري عىل الطرق، الصادر  يتعلق مبدون 52.05قانون رمق يقيض بتغيري وتمتمي ال 116.14القانون رمق 

 ؛(2010فرباير  11) 1431من صفر  26بتارخي  1.10.07بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

o من القانون رمق  2-78مقرتح قانون يتعلق بتغيري وتمتمي املادة حول  والقطاعات االإنتاجية جلنة الفالحة

 .مت تمتميه وتعديهلاملتعلق مبدونة التجارة كام  15.95

     حاةل م  04/02/2020  رمق قرار رساع بربجمة مناقشة  املهين بشأأن االإ   واالإدماجراسةل الس يد وزير الشغل  بإ

جلنة املالية والتخطيط والتمنية  مبثابة مدونة التعاضد يف اإطار قراءة اثنية عىل  109.12مرشوع قانون رمق 

 الاقتصادية. 

     اسة مشاريع ومقرتحات القوانني يف اجامتع ندوة الرؤساء  ع وضعية در بطرح موضو   2020/ 05/02  رمق قرار

 املقبل. 

 

 : عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية  

   عادة   2020/ 02/ 06  رمق قرار التداول يف االإجراءات القانونية املتعلقة بنتخاب اجمللس لعضو واحد بحملمكة    بإ

طار جتديد الثلث الأول لأعضاهئا ماكنية  يف  للنظر،  الاجامتع املقبل للمكتب  الل، خادلس تورية يف اإ عقد جلسة    اإ

 عامة النتخاب العضو املعين يوم اختتام ادلورة يف شهر فرباير.
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  طلب رأأي  املواضيع املراد عىل  املبدئية بملوافقة 07/02/2020 رمق قرار

طار ادلس تور اجلديد  ، وذكل بعد بشأأهنا املؤسسات ادلس تورية املنصبة يف اإ

القرار الهنايئ خبصوصها خالل لكرتونيا للسادة أأعضاء املكتب، واختاذ  اإ   هاتوجي 

 اجامتع مكتب اجمللس املقبل. 

 

 احملاور املقرتحة: 
 الوطين حلقوق االإنسان: اجمللس  

 طلب رأأي اجمللس حول:

 مدى مالءمة القوانني الوطنية مع املواثيق ادلولية املتعلقة بلتغريات املناخية.    ✓

حالته عىل اجمللس.  77.17مرشوع قانون رمق     ✓  يتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي، عند اإ

 
 مؤسسة الوس يط: 

 اإحاةل مرشوعي القانونني عىل اجمللس: طلب رأأي املؤسسة بعد  

 مبثابة ميثاق املرافق العمومية  54.19مرشوع القانون رمق     ✓

 يتعلق بتبس يط املساطر واالإجراءات االإدارية 55.19مرشوع قانون رمق     ✓
 اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ: 

 طلب مساعدة اجمللس يف اجملاالت التالية:   

 اين للعداةل الاجامتعية، حول موضوع "الطبقة املتوسطة"؛ املنتدى الربمل   ✓

 املنتدى الربملاين للجهات.    ✓
 الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي: 

 طلب رأأي الهيئة خبصوص:  

حداث القناة الربملانية، الوارد عىل    ✓   يوليوز  26اجمللس من جملس النواب بتارخي  مقرتح قانون يتعلق بإ

2019 . 
 اجمللس الأعىل للسلطة القضائية: 

 : طلب رأأي اجمللس حول 

حالته عىل اجمللس.  10.16مرشوع قانون رمق     ✓  يقيض بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ بعد اإ
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 : الأس ئةل الشفهية  

  الأس ئةل  جلسةعىل جدول أأعامل ملوافقة ب  2020/ 02/ 08 رمق قرار

، برئاسة  الزوالالثالثة بعد عىل الساعة  2020 يناير 14الشفهية ليوم الثالاثء 

أأمينا   ويزي ت  أأمحد  والس يد ، لصمد قيوحا عبد الس يد  للرئيس لو الأ اخلليفة 

 . ةللجلس

  عىل موضوع غياب أأعضاء احلكومة عن حضور جلسات الأس ئةل الشفهية  بعرض  09/02/2020 رمق قرار  

 املقبل. يف اجامتعها ندوة الرؤساء 

 

 : العالقات اخلارجية  

  أأوروب  امجلعية الربملانية جمللس  تشارين يفجملس املس عضو رابع مضن شعبة تعيني ب  2020/ 02/ 10قرار رمق

عامالمن مضن أأعضاء الفريق احلريك،   اإىل الفريق احلريك يف املوضوع.  مراسةلوتوجيه  ،لقاعدة المتثيل النس يب اإ

 للجمعية الربملانية للبحر الأبيض   14ادلورة  املشاركة يف أأشغالعىل بملوافقة  2020 / 02/ 11 رمق قرار

 . 2020فرباير   21و 20دها بأأثينا/اليوانن يويم  املتوسط املزمع عق

  عىل طلب الاحتاد الربملاين ادلويل تسديد مسامهة الربملان املغريب برمس   بملوافقة  2020 / 02/ 12 رمق  قرار

 . 2020س نة 

 عادة  13/02/2020 رمق  قرار دراج موضوع التدابري اللوجستيكيةبإ املرتبطة بملهام ادلبلوماس ية مضن جول  اإ

 الاجامتع املقبل. أأعامل 

 

 : تنظميية   شؤون  

 خل يف الاختصاصات بني خلفاء  االإدارة جبرد الأسطر موضوع التدبتلكيف ا  2020/ 02/ 14  رمق  قرار

 عىل أأنظار املكتب خالل الاجامتع املقبل.  تقرير يف املوضوع الرئيس وعرض 

 

شعاعية أأ    :  نشطة اإ

  عىل أأرضية ومرشوع برانمج ورشة العمل حول املراقبة البعدية لتنفيذ  بملوافقة  02/2020/ 16 رمق قرار

 ، مع اإرشاك الأمانة العامة للحكومة يف برانمج الورشة.2020 فرباير   12القوانني املقرتح تنظميها يوم  

   للعداةل    ادلويل اخلامس  املنتدى الربملاين مكوعد لعقد    2020فرباير    19يوم    بتحديد  2020/ 17/02  رمق قرار

 . توس يع وحامية الطبقة املتوسطة"" يف موضوع  ةالاجامتعي

 

 خمتلفات:  

  وزارة الرتبية الوطنية متكني فوج من الطلبة املفتشني   طلب عىل  ملوافقة ب  2020 / 02/ 18رمق قرار

 حضور جلسة الأس ئةل الشفهية. من زايرة اجمللس هبدف 
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 قضااي للمتابعة 

 : عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية  

o   مراسةل الس يد وس يط اململكة بشأأن اس تعداده لتقدمي عرض تركييب

 .2018ملضمون التقرير الس نوي للمؤسسة برمس س نة 

 الترشيع:  

o  .وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس 

 

 : ارجية ات اخل العالق  

o  ش يح املغرب لعضوية مؤمتر الربملانيني ادلويل اذلي أأسس يوم  تر رئيس جملس الش يوخ الباكس تاين طلب

سالم أأبد.  غشت  29  بإ

 : شؤون تنظميية  

o  عادة هتيئ قاعة اجللساتتنظمي اجللوس داخل  ة القاعة. واإ

دارية    : شؤون اإ

o  جتديد العتاد السمعي البرصي. 

o  رهتا مؤسسة مسجد احلسن الثاين بدلار البيضاء عىل زايرة الوفود الرمسية اليت  أأق التعريفات املالية اليت

 ينظمها اجمللس لهذه املعلمة. 
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 2020/ 01رقم  اجتماع   ▪
 2020يناير   06ليوم االثنين  

 

اخلليفة الأول برئاسة  الأس بوعي ه جامتعا 2020يناير  06 االثنني مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 ، وحضور الأعضاء السادة:قيوح  الصمد عبد  يد  الس  للرئيس 

 ؛ اخلليفة الثاين للرئيس  :   احللوطي     عبد االإاله  ▪

 للرئيس؛   الثالث اخلليفة   :    كوسكوس   محيد  ▪

 للرئيس؛   اخلامس اخلليفة   :   الصويري   عبد امحليد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :    احملريش   العريب  ▪

 اجمللس؛  سب ا حم  :    عز ادلين زكري  ▪

 ؛ لس جملأأمني ا  :    تويزي أأمحد   ▪

 . اجمللس   أأمني  :    اخلريف   أأمحد  ▪

 

 

 : اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة فامي  

 

 للرئيس؛   الرابع اخلليفة   :   القادر سالمة عبد   ▪

 اجمللس؛   سب ا حم  :   بلفقيه   عبد الوهاب  ▪

دريس الرايض  ▪  أأمني اجمللس.  :    اإ
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 جامتع  الصادرة عن الا القرارات  

 

 

 :ادلس توريةعالقة اجمللس مع املؤسسات  

  عادة  01/2020/ 01رمق قرار دراج موضوع بإ احملاور املقرتح عرضها عىل اجملالس ادلس تورية من أأجل بذل "اإ

بداء الرأأي  ، مضن جدول أأعامل الاجامتع املقبل للمكتب. "املساعدة أأو اإ

 

   ع التنس يقي املشرتك احملاور املقرتح التداول فيا مضن جدول أأعامل الاجامتعىل  بملوافقة    2020/ 01/ 02قرار رمق  

 : . ويتعلق الأمر بحملاور التاليةبني مكتيب اجمللسني خالل الأس بوع املقبل

 ؛ ةادلبلوماس ية الربملاني •

 أأعضاء احملمكة ادلس تورية؛ جتديد ثلث •

 ؛ واجمللس الأعىل للرتبية والتكوين(  وس يط اململكة) ادلس توريةمناقشة تقارير املؤسسات  •

 يغته اجلديدة؛ دي والاجامتعي والبييئ يف ص تعيني أأعضاء اجمللس الاقتصا  •

 الاعامتد التدرجيي للغة الأمازيغية. •

 

 

 :الأس ئةل الشفهية 

   عىل    2020  يناير   07الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء    جلسة  أأعامل  جدول  عىل   بملوافقة   2020/ 01/ 03  رمق قرار

أأمينا   اخلريفأأمحد  ، والس يدلصمد قيوحا د عب الس يد  للرئيس  الأول، برئاسة اخلليفة بعد الزوال الثالثة الساعة 

 . للجلسة

 

 :الترشيع 

  السادة رؤساء اللجان ادلامئة بشأأن االإرساع بربجمة مشاريع   اإىل رسائل بتوجيه 04/01/2020ر رمق قرا

ندوة الرؤساء، وذكل يف ضوء احلصيةل  ل عىل أأقرب اجامتع  املوضوع ومقرتحات القوانني املودعة دلهيا، وعرض 

 املسجةل اإىل حدود اترخيه.الترشيعية 
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 :أأشغال اللجان ادلامئة واملؤقتة 

 الاس تقاليل للوحدة   الفريق عىل طلب ملوافقةب  2020/ 01/ 05رمق  قرار

الاحتاد املغريب للشغل ومجموعة  وفريق الأصاةل واملعارصة وفريق  والتعادلية

من    9مي املادة  سحب مقرتح قانون يقيض بتمتب الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل،  

حالته عىل جلنة التعلمي والشؤون الثقافية   مبدونة الشغل املتعلق    65.99القانون رمق   عادة اإ من جلنة العدل والترشيع، واإ

 . والاجامتعية

 

 :العالقات اخلارجية 

 

 ميني عىل مراسةل وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املق  بملوافقة  2020 / 01/ 06رمق  قرار

 02يناير اإىل  26رئيس جملس الش يوخ الش ييل للمملكة املغربية خالل الفرتة املمتدة من  زايرةبخلارج خبصوص 

 . 2020فرباير 

  رئيسة مجموعة الصداقة الربملانية املكس يكية املغربية مبجلس   اس تقبالعىل  بملوافقة 2020 / 01/  07 رمق قرار

عىل الساعة احلادية عرشة    2020يناير    14يوم الثالاثء    Carmen Bautista Pelaezالنواب املكس ييك الس يدة  

خبارمع  صباحا،  والنصف    الاس تقبال.   ضورحمن أأجل    بجمللس  الربملانية املغربية املكس يكية  رئيس مجموعة الصداقة  اإ

 

 

 :تنظميية شؤون 

  عداد خمطط معل  اللغة الأمازيغية ملف ترس ميبتتبع  اخملتصة  نةاللجي  بتلكيف  08/01/2020رمق  قرار من  بإ

، داخل  ذو الصةل ون التنظميي نالقامن  32التدرجيي للغة الأمازيغية يف أأشغال اجمللس، تنفيذا للامدة  الاعامتد أأجل 

دراج املوضوع مضن حماور التنس يق بني اجمللسني يوما 20أأجل أأقصاه   .واإ

 

 

 خمتلفات: 

   اخلاصة  ماركوين مجموعة مدارس    س لفائدة زايرة مقر اجملل  عىل طلب   بملوافقة   01/2020/ 10رمق  قرار ،  

  . 2020يناير  10وذكل يوم امجلعة 
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 قضااي للمتابعة 

 

 

 : عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية  

 

o  أأبريل   03مراسةل الس يد رئيس احملمكة ادلس تورية بشأأن حلول موعد جتديد ثلث أأعضاء هذه احملمكة يف

يوما عىل الأقل قبل املوعد   15طرة انتخاب العضو املعين قبل ، وطلبه من اجمللس مبارشة مس2020

 املذكور. 

o   مراسةل الس يد وس يط اململكة بشأأن اس تعداده لتقدمي عرض تركييب ملضمون التقرير الس نوي للمؤسسة

 . 2018برمس س نة  

 

 الترشيع:  

o   احملاةل عىل اجمللس. وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني 

 

 : العالقات اخلارجية  

o  ش يح املغرب لعضوية مؤمتر الربملانيني ادلويل اذلي أأسس يوم  تر رئيس جملس الش يوخ الباكس تاين طلب

سالم أأبد.   غشت   29  بإ

 

 : شؤون تنظميية  

o   عادة هتيئ   قاعة اجللسات تنظمي اجللوس داخل  . ة القاعة واإ
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 41اجتماع رقم   ▪
 2019  دجنبر   30  الثالثاء  ليوم  

 

 

عبد احلكمي  برئاسة الس يد   الأس بوعي  ه جامتعا  2019دجنرب  30 االثنني ن يـوم مكتب جملس املستشاري   عقد 

 ، وحضور الأعضاء السادة: املستشارين جملس رئيس ،شامش بن  

 ؛ اخلليفة الثاين للرئيس  :  عبد االإاله احللوطي  ▪

 للرئيس؛   الثالث اخلليفة   :   كوسكوس  محيد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :   احملريش  العريب  ▪

 اجمللس؛  سب ا حم  :   عز ادلين زكري  ▪

 .لس أأمني اجمل :   تويزي أأمحد   ▪

 

 

 : حضور هذا الاجامتع السادة اعتذر عن  فامي  

 للرئيس؛   الأول اخلليفة   :  قيوح الصمد  عبد   ▪

 للرئيس؛   الرابع اخلليفة   :  القادر سالمة عبد   ▪

 للرئيس؛   اخلامس اخلليفة   :  الصويري  عبد امحليد  ▪

 اجمللس؛  سب ا حم  :  بلفقيه  عبد الوهاب  ▪

 اجمللس؛  مني أأ  :   اخلريف  أأمحد  ▪

دريس الرايض  ▪  اجمللس. أأمني   :   اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 : عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية  

   عادة   01/41/2019  رمق قرار دراج موضوع   بإ احملاور املقرتح  "اإ

بداء الرأأياجملالس ادلس تورية  عرضها عىل  . للمكتب ع املقبل ل الاجامتجدول أأعام مضن   "، من أأجل بذل املساعدة أأو اإ

 

 : العالقة مع جملس النواب  

  مع  املستشارين لس جم ملكتب  مشرتك  تنس يقي اجامتع  عقد  عىل  بملوافقة  2019/ 41/ 02رمق قرار  

املوضوع   مس بق يف بتقريرالسادة أأعضاء املكتب  عىل أأن تمت موافاة،  النواب خالل شهر يناير املقبل  جملس مكتب

 تنس يق. ل أأن تكون موضوعا ل  احملاور اليت ميكن حول

 

 الترشيع :  

  مبارشة بعد حصة  2019دجنرب  31يوم الثالاثء  جلسة عامة بعقد  03/41/2019 رمق قرار

يتعلق بجمللس   04.16لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون تنظميي رمق  الشفهية الأس ئةل

طار قراءة اثنية(، برئاسة اخل    عبد الرابع للرئيس الس يد  ليفةالوطين للغات والثقافة املغربية )يف اإ

 . أأمينا للجلسة تويزي  أأمحد والس يد  سالمة   القادر 

   الساعة  عىل    2019دجنرب  31الثالاثء  اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم    بدلعوة   04/41/2019  رمق قرار

 .الترشيعية يف اجللسة العامة لتنظمي املناقشة  الزوال  بعد   الواحدة 

  حاةل  2019/ 41/ 05قرار رمق وانني الواردة عىل اجمللس من جملس النواب، عىل  ع القمشاريبإ

 . ويتعلق الأمر مبشاريع القوانني التالية: تنياخملتص  تني ادلامئ اللجنتني

o  ؛2017قانون املالية للس نة املالية املتعلق بتنفيذ  22.19رشوع قانون التصفية رمق م 

o  بني  2019مارس  25لربط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ب 32.19مرشوع قانون رمق

اي لتفادي الازدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل ومنع  اململكة املغربية ومجهورية ليبري

 الهترب والغش الرضيبيني؛ 

o  وافق مبوجبه عىل االتفاقية يف جمال املالحة التجارية، املوقعة مبراكش  ي 33.19مرشوع قانون رمق

 اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبرياي؛  بني حكومة 2019مارس  25يف 

o  بني  2019مارس  25يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة مبراكش يف  34.19مرشوع قانون رمق

الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب    اململكة املغربية ومجهورية البنني لتجنب

 ؛ عىل ادلخل ووضع قواعد التعاون املتبادل
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o  يوافق مبوجبه عىل االتفاقية للتعاون    35.19رشوع قانون رمق  م

القضايئ يف املادة املدنية والتجارية واالإدارية، املوقعة مبراكش  

 ية البنني؛ بني اململكة املغربية ومجهور 2019مارس  25يف 

o  يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن   36.19مرشوع قانون رمق

مارس   6دي، املوقع بلربط يف التعاون التجاري والاقتصا

 رصبيا؛ بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2019

o   ارس م  19يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسلمي اجملرمني، املوقعة بلربط يف    37.19مرشوع قانون رمق

 بني اململكة املغربية ومجهورية رواندا؛  2019

o  امليدان  االتفاقية يف جمال املساعدة القضائية يف يوافق مبوجبه عىل  38.19مرشوع قانون رمق

 بني اململكة املغربية ومجهورية رواندا؛  2019مارس  19اجلنايئ، املوقعة بلربط يف 

o  فاق بشأأن النقل ادلويل عرب الطرق للمسافرين  يوافق مبوجبه عىل االت 42.19مرشوع قانون رمق

 كومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية البنني؛ بني ح  2019مارس    25والبضائع، املوقع مبراكش يف  

o  بني  2019مارس  25يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع مبراكش يف  43.19مرشوع قانون رمق

 اي بشأأن التشجيع وامحلاية املتبادةل لالستامثرات. حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبري
 

 : الأس ئةل الشفهية  

  31الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  جلسة أأعامل جدول عىلملوافقة ب  41/2019/ 06 رمققرار  

القادر  عبد الس يد  للرئيس الرابع، برئاسة اخلليفة الزوال بعد  الثالثة عىل الساعة  2019دجنرب

 . أأمينا للجلسة تويزي أأمحد    ، والس يدسالمة
 

 : العالقات اخلارجية  

 لس يد رئيس جملس املستشارين حلضور ا  اإىل  املوهجة  عوةادل  عىل  بملوافقة   2019/ 41/ 07رمق    قرار

 . 2020غشت    21و  19نا ما بني ي املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء الربملاانت اذلي س يعقد بفي 

   بلأمم املتحدة    ملشاركة يف أأشغال جلسة الاس امتع الربملانيةا  عىلبملوافقة    41/2019/ 08رمق  قرار

"الرتبية عامل حموري لتحقيق السالم  ويل حول موضوع: املنظمة من قبل الاحتاد الربملاين ادل

اليت ستنعقد   والتمنية املس تدامة: تنفيذ الهدف الرابع من أأهداف التمنية املس تدامة"

 . 2020فرباير    18و  17يويم  بنيويورك/الوالايت املتحدة الأمريكية 

  ثر مصادقته عىل قرار    عىل  الربملان الباراغوايين   اإىل  شكر  رساةل  بتوجيه   2019/ 41/ 09رمق    رار ق اإ

طار الس يادة الوطنية للمملكة ووحدهتا الرتابية. جديد ي   دمع املبادرة املغربية للحمك اذلايت يف اإ

  وتقيمي نتاجئ اجامتع اللجنة الربملانية    ملناقشة  وم دراس يتنظمي    عىل بملوافقة    2019/ 10/41رمق    قرار

 . 2019دجنرب   25اذلي انعقد يوم  املشرتكة املغربية الأوروبية

  مبدينة    الربملاين ادلويل  لالحتاد  144ادلورة    أأشغال  عىل احتضان  بملوافقة   11/41/2019رار رمق  ق

 . 2021  مارس   18 اإىل   14 من دة خالل الفرتة املمتمراكش 
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 خمتلفات:  

  عىل طلبات زايرة مقر  بملوافقة  2019/ 41/ 15رمق قرار

 اجمللس، لفائدة: 

 

 ؛ اللغة العربية بلربط املركز املغريب دلراسات     ▪

 ؛ مدارس أأش بال الأطلس بامترة  ▪

 ؛ اثنوية دياكرت بلربط  ▪

 مدارس السالم اخلصوصية بلربط.  ▪

 

 

 قضااي للمتابعة 

 

 

 الترشيع: 

o  .وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس 

 

 : العالقات اخلارجية 

o  عضوية مؤمتر الربملانيني ادلويل  ش يح املغرب ل تر رئيس جملس الش يوخ الباكس تاين طلب

 سالم أأبد. بإ  غشت   29اذلي أأسس يوم  

 

 : شؤون تنظميية 

o   عادة هتيئ   قاعة اجللسات تنظمي اجللوس داخل  . ة القاعة واإ
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 . " جلسة عمومية تخصص لتقديم "األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة  ▪

 

 يعقد من ادلس تور، 100طبقا ملقتضيات الفصل 

عىل الساعة   2020يناير 21الثالاثء  هيوم املستشارينجملس 

جلسة معومية ختصص لتقدمي "الأجوبة عىل   الثالثة زوالا،

من قبل الس يد رئيس  الأس ئةل املتعلقة بلس ياسة العامة 

 احلكومة"، حول موضوعي:

 الاسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد؛  .1

ية  الس ياسة العامة للحكومة يف جمال حام .2

 املرأأة والأرسة والطفوةل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل أعمال المجلسجدو 
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 التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية.   جلنة  ❖

 .عاكشة  بقاعة مبارشة بعد اجللسة العامة 2020 يناير 21الثالاثء  

املصادقة عىل تقرير الزايرة الاس تطالعية اليت قامت هبا اللجنة حول الواقع الصحي جبهة درعة اتفياللت   •

 .2018يوليوز  7اإىل  1ل الفرتة املمتدة ما بني خال

 املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية. جلنة   ❖

 .8 قاعةل ب بعد الزوال الثالثةعىل الساعة  2020يناير  22الأربعاء  

 ؛2017املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  22.19تقدمي مرشوع قانون التصفية رمق  •

اكة بني  املتعلق بعقود الرش  86.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  46.18مق تقدمي مرشوع قانون ر •

 . القطاعني العام واخلاص

 

 اجملموعة املوضوعاتية لتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء.  ❖

 . عاكشة بقاعة  التاسعة والنصف صباحاعىل الساعة  2020يناير  92الأربعاء  

تزنيل حماور  الصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغابت حول الاس امتع لأجوبة الس يد وزير الفالحة و  •

 الاسرتاتيجية الوطنية للامء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2020  يناير    21  / 596العدد  - النشرة الداخلية 

2019 
 

 مجلس المستشارين 
 

 برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة... 
 



17 
 

 

 

 

  – ستقبال رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية  ا  ▪
 المغربية بمجلس النواب المكسيكي 

 

أأجرى الس يد أأمحد التويزي عضو مكتب جملس  

مبقر اجمللس،   2020يناير  14شارين يومه الثالاثء املست 

مباحثات مع الس يدة ماراي ديل اكرمن بوتيس تا بياليز 

(Maria Del Carmen Bautista Peláez رئيسة )

مجموعة الصداقة الربملانية املكس يكية ـ املغربية مبجلس النواب  

املكس ييك اليت تقوم بزايرة معل عىل رأأس وفد برملاين اإىل 

 ان.بالد

حثات، أأبرز الس يد التويزي  يف بداية هذه املبا

مس توى العالقات اجليدة اليت جتمع اململكة املغربية جبمهورية 

املكس يك، ومعوم دول أأمرياك الالتينية، وكذا أأمهية الزايرة التارخيية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره  

ا هذه الزايرة املميونة يف مسار توطيد  لية الواعدة اليت فتحهت، والآفاق املس تقب 2004هللا، اإىل دول املنطقة س نة 

طار عالقات   وتعميق عالقات الصداقة والتعاون مع مجهورية املكس يك وبيق بدلان القارة الأمريكية، وذكل يف اإ

   التعاون جنوب ـ جنوب.

فريقيا والع   وذكر الس يد التويزي بأأمهية املوقع اجليوـ اسرتاتيجي للمغرب كجسـر منفتح عىل     امل  أأوروب، واإ

 العريب، مما يؤههل ليكون أأرضية صلبة لبناء رشاكة منوذجية بني مجهورية املكس يك وبدلان القارة االإفريقية. 

ودعا الس يد التويزي اإىل مضاعفة اجلهود لالرتقاء بلعالقات الاقتصادية والتجارية عىل وجه      

 االت. كة للبدلين يف خمتلف اجملاخلصوص، مبا يامتىش وطبيعة التحدايت املشرت 

ومل يفت الس يد التويزي أأن ينوه بدلينامية املمتزية اليت عرفهتا مؤخرا مواقف بعض دول أأمرياك      

قالمي   الالتينية خبصوص قضية الصحراء املغربية، مؤكدا يف هذا االإطار عىل أأمهية املقرتح املغريب للحمك اذلايت للأ

طار الوحدة الرتابية  س عادل ودامئ الإهناء الاجلنوبية للمملكة، كحل س يا زناع املفتعل حول الصحراء املغربية يف اإ

هذا املقرتح حيظى بســمترار بدمع املنتظم ادلويل وعىل رأأسه منظمة الأمم املتحدة اليت   بعتباروالس يادة الوطنية، 

   تصفه بجلدية واملصداقية.

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية...
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قة الربملانية املكس يكية ـ  من هجهتا، أأكدت رئيسة مجموعة الصدا    

آمةل ادلفع مبسار  امل غربية مبجلس النواب املكس ييك عىل أأمهية هذه الزايرة، أ

العالقات الثنائية للبدلين اإىل مس توى أأرىق، وتوطيدها مبا خيدم مصاحل وقضااي 

 شعيب البدلين. 

ايه بوابة مجلهور     فريقيا. وأأبرزت أأمهية وماكنة املغرب بلنس بة لبالدها، معتربة اإ  ية املكس يك عىل اإ

ددت املسؤوةل املكس يكية عىل أأمهية دور ادليبلوماس ية الربملانية يف تدعمي وتوطيد العالقات القامئة  وش   

 بني البدلين. 

واعترب الوفد املكس ييك مقرتح التسوية اذلي تقدم به املغرب، حال ذكيا الإهناء الزناع املفتعل خبصوص      

 قضية الصحراء املغربية. 

من الس يد محمد امحلايم رئيس مجموعة الصداقة الربملانية املغربيةـ  املكس يكية  حرض هذه املباحثات، لك       

مبجلس املستشارين، والس يد عبد الفتاح اللبار سفري املغرب دلى مجهورية املكس يك وبلزي، كام حرضهتا الس يدة  

 القامئة بلأعامل بلنيابة بسفارة املكس يك بلربط. 
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 .وفد برلماني مغربي يقوم بزيارة عمل للشيلي   ▪

 

وفد برملاين مغريب بزايرة معل للش ييل يف الفرتة    قام 

يناير اجلاري بدعوة من رئاسة جملس الش يوخ    15و  12ما بني  

 بلبدل اجلنوب أأمرييك ومنظمي مؤمتر املس تقبل. 

الس يد عبد القادر    ض وأأجرى الوفد املغريب، اذلي  

، خليفة رئيس جملس املستشارين، وأأمحد اخلريف، سالمة

س املستشارين وممثهل ادلامئ دلى برملان أأمرياك  أأمني جمل

الالتينية والاكرييب، مباحثات مع رئيس جملس الش يوخ  

 .جبمهورية الش ييل، الس يد خاميي كينتاان

الس يد كزنة الغايل،  وأأبرز الس يد سالمة خالل هذا اللقاء، اذلي متزي حبضور سفرية املغرب بلش ييل 

الزايرة ودورها يف تعزيز ادلينامية القوية اليت تشهدها العالقات املغربية الش يلية  الأمهية الكبرية اليت تكتس يا هذه 

عىل اكفة املس توايت الس ياس ية والاجامتعية والثقافية، وتوطيد عالقات التعاون بني املؤسس تني الترشيعيتني للبدلين  

 .والشعبني الصديقني

ري حبضور فعاليات برملان املس تقبل، مربزا كام أأعرب خليفة رئيس جملس املستشارين عن اعزتازه الكب

 ."الأمهية الكبرية" اليت يكتس يا هذا املنتدى

ويف هذا االإطار، ذكر بأأمهية الزايرة التارخيية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا اإىل مجهورية  

 .تلف الأصعدةفاق الواعدة اليت فتحهتا يف توس يع جمال التعاون عىل خم ، والآ 2004الش ييل س نة 

وأأكد الس يد سالمة أأن املغرب والش ييل جتمعهام روابط اترخيية وحضارية مشرتكة ويتقاسامن مجموعة من  

 .القمي االإنسانية، والعديد من التحدايت خصوصا تكل املرتبطة بلتغريات املناخية

ل اجلنوب يف الرتافع  اذلي تضطلع به املؤسسات الربملانية وخصوصا برملاانت دو  وأأبرز أأيضا أأمهية ادلور

من أأجل تزنيل مضامني االتفاقيات الاطارية للأمم املتحدة بشأأن التغريات املناخية، وخاصة تكل اليت عكس هتا 

 .القمم الأخرية بلك من بريس ومراكش ومدريد، اليت ترأأس هتا الش ييل
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ا دعوة رئيس جملس املستشارين، الس يد عبد  وجدد سالمة أأيض

ه الش ييل من أأجل زايرة اململكة هبدف تباحث س بل  احلكمي بن شامش، لنظري 

تعزيز العالقات الثنائية والاطالع عىل املكتس بات اليت حققها املغرب حتت  

القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس يف العديد من اجملاالت  

 .فتعل حول الصحراء املغربيةزايرة الأقالمي اجلنوبية للمملكة للوقوف عىل حقيقة الزناع امل وامليادين، و 

من هجته، وصف الس يد خلريف هذا اللقاء ب "الهام للغاية"، مضيفا أأن زايرة الوفد الربملاين املغريب تريم  

رئيس جملس املستشارين للش ييل يف   اإىل تفعيل مضامني مذكرة التفامه اليت مت توقيعها بني الطرفني مبناس بة زايرة 

ربملاين بني املؤسس تني الترشيعيتني والارتقاء هبا اىل مس توى ، وكذا االإرادة املشرتكة يف تعزيز التعاون ال2017يوليوز  

 .العالقات الس ياس ية املمتزية اليت جتمع البدلين الصديقني

ان، للوحدة الرتابية للمملكة، مضيفا أأن هذا كام أأشاد هبذه املناس بة بدلمع الثابت للش ييل، حكومة وبرملا

 هجوده الرامية اإىل اإجياد حل سلمي لهذا الزناع املفتعل اذلي معر  املوقف "النبيل والرصحي" من شأأنه دمع املغرب يف

 .س نة واذلي هيدد الاس تقرار بملنطقة 40لأزيد من 

ة من أأجل التواصل مع املمثلني الرشعيني  ودعا رئيس جملس الش يوخ الش ييل لزايرة الأقالمي اجلنوبية للمملك

ني الش يليني بعداةل القضية الوطنية ووجاهة املبادرة املغربية للحمك  لساكنة املنطقة، وترس يخ قناعة املسؤولني الربملاني

 .اذلايت 

ويف هذا الصدد، أأبرز الس يد اخلريف أأمهية ادليبلوماس ية الربملانية، موحضا أأن املغرب عزز حضوره داخل  

اء ورئيسات املؤسسات  تلف املنتدايت الربملانية بأأمرياك الالتينية كربملان أأمرياك الوسطى )برالسني( ومنتدى رؤس خم 

الترشيعية بأأمرياك الوسطى ومنطقة الاكرييب )فوبريل( وبرملان أأمرياك الالتينية والاكرييب )برالتينو( وبرملان مجموعة  

 .بدلان الأنديز

لقوي للربملان املغريب يف املنتدايت الربملانية مبنطقة أأمرياك الالتينية س يعطي  وأأضاف أأن هذا “احلضور ا 

جنوب اذلي يرعاه ويقوده صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا"، مربزا  - للتعاون جنوبزخام جديدا 

يف الاسرتاتيجي جنوب بفضل موقعه اجلغرا- “ادلور الهام” اذلي يضطلع به املغرب يف جمال تعزيز التعاون جنوب

فريقي  .اوهو ما جيعل اململكة مهزة وصل بني أأمرياك الالتينية والعامل العريب واإ

من هجته، أأبرز رئيس جملس الش يوخ الش ييل مس توى العالقات املمتزية القامئة بني البدلين والشعبني 

فريقي واملغاربة املقميني بخلارج،  الصديقني، منوها بنتاجئ الزايرة اليت قام هبا وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الا

عالن مشرتك هامالس يد انرص بوريطة، يف يونيو املايض للش ييل واليت توج  .ت بإ
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كام مثن املسؤول الش ييل ادلينامية غري املس بوقة يف العالقات بني 

برملاين البدلين، مذكرا مبتانة الروابط والقمي املشرتكة احلضارية والانسانية اليت  

مع الشعبني. ودعا اإىل الارتقاء بلعالقات الاقتصادية والتجارية للبدلين اإىل  جت

س ية املمتزية، يف ظل الرهاانت والتحدايت املشرتكة اليت يواهجـها البدلان، مؤكدا يف هذا  مس توى العالقات الس يا

 .ملمتزية الس ياق أأن تمثني ودمع جملس الش يوخ الش ييل يعد مثرة العالقات الربملانية الثنائية ا

بزايرة معل  وأأعرب الس يد كينتاان عن اعزتازه وترحيبه بدعوة رئيس جملس املستشارين، واس تعداده للقيام  

يف القريب العاجل للمغرب ولأقالميه اجلنوبية لالضطالع عىل الأوراش التمنوية الكربى، اليت يعرفها املغرب يف ظل  

 .سالقيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد الساد

غرس  وحرض الوفد املغريب، مساء أأمس االثنني، أأشغال حفل الافتتاح الرمسي ملؤمتر املس تقبل مبقر الكون

 .بلعامصة الش يلية، سانتياغو

للمؤمتر حتت شعار "أأفاكر من أأجل عامل جديد"،   2020وانطلقت االثنني بسانتياغو فعاليات ادلورة 

 .ول معرفية متباينةحبضور مائة حمارض ش ييل وأأجنيب ينمتون اإىل حق

طار هذا املؤمت ر، املنظم من قبل جلنة  وتقرتح خشصيات برزة يف جمال ادلراسات العلمية والانسانية يف اإ

حتدايت املس تقبل مبجلس الش يوخ الش ييل وأأاكدميية العلوم الش يلية وحكومة البدل اجلنوب أأمرييك، عىل امجلهور  

 .متعات حاليا أأو تكل اليت حيمتل أأن تواهجها يف املس تقبلوهجات نظرها حول املشألك اليت تواهجها اجمل 

ل ادلراسات العلمية والانسانية يف أأمرياك الالتينية ونصف ويعد مؤمتر املس تقبل أأبرز تظاهرة يف جما

 .الكرة اجلنويب 
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ون في صلب زيارة وفد برلماني مغربي  بحث آف اق التعا  ▪
 الى نيودلهي 

 

 

وزارة اخلارجية الهندية   بدعوة من

ورئيس مركز التفكري الهندي "مؤسسة  

 Observerادلراسات والأحباث" )

Research Foundation  شارك ،)

املستشار الس يد عبد الكرمي همدي، رئيس  

مجموعة الصداقة والتعاون املغربية الهندية  

مبجلس املستشارين يف أأشغال ادلورة 

يسينا"،  اخلامسة للمنتدى العاملي "حوار را

"Raisina Dialogue املنظم برشاكة بني "

  ORFوزارة اخلارجية الهندية ومركز التفكري  

، واذلي يروم مناقشة واقرتاح احللول للقضااي املعقدة الراهنة واملس تقبلية اليت  2020يناير    16و  14بنيودلهيي ما بني  

 دوةل.  90ك ميثلون أأكرث من مشار  600يواهجا اجملمتع العاملي خالل هذه الألفية، حبضور حوايل 

موضوعاتية يسامه يف    حوار رايسينا بتنظمي العديد من جلسات معل  ومتزيت ادلورة احلالية ملنتدى

متحدث ميثلون خشصيات وازنة يف جمال الس ياسة والأمن والاقتصاد والتكنلوجيات احلديثة   150   تنش يطها

ور الوزير الأول ووزيرخارجية الهند وكذا العديد من وزراء  واالإعالم، كام عرفت اجللسة الافتتاحية للمنتدى حض

يران...( ورؤساء حكومات ووزراء سابقون، وذكل   فريقيا، أأسرتاليا، اإ خارجية ادلوةل املشاركة )روس يا، جنوب اإ

ملناقشة مجموعة واسعة من القضااي الس ياس ية والاقتصادية ادلولية وكذا القضااي املرتبطة بلتغريات املناخية  

وبلتحوالت اجملمتعية الناجتة عن الاعامتد املتنايم للرمقنة يف خمتلف جماالت احلياة العامة، وأأثرها عىل ادلميقراطية  

 والأمن القويم.
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وعىل هامش  

أأشغال منتدى "حوار رايسينا"، عقد رئيس مجموعة الصداقة  

والتعاون املغربية الهندية مبجلس املستشارين عدة لقاءات، مهنا 

ل مع الس يد مسري ساران، رئيس مركز التفكيرى  جلسة مع 

ORF  وجلسة معل مع رئيس جلنة اخلارجية مبجلس الشعب ،

(، حيث  Shri Chaudaryالهندي الس يد رشي شوداري )

مت التأأكيد خالل هذا اللقاء عىل العالقات املمتزية بني البدلين 

ضافة للتعاون   وادلمع ادلامئ للهند لقضية الوحدة الرتابية، اإ

قتصادي املتنايم بني البدلين، الس امي بعد الزايرة التارخيية  الا

آفاق التعاون يف عدة جماالت وتعزيز الاستامثرات  2015جلالةل املكل محمد السادس للهند يف أأكتوبر   ، حيث فتحت أ

ملتجددة  املتبادةل يف قطاعات متنوعة مهنا الصناعات الكاميوية والصيدلية وصناعة الس يارت والس ياحة والطاقات ا

وغريها، كام مت التأأكيد عىل ظرورة تفعيل معل مجموعيت الصداقة الربملانية مبا يسامه يف تعزيز التعاون وتبادل الزايرات  

 والتنس يق بني برملاين البدلين. 

 

آفاق التعاو  ن وتمنية العالقات الثنائية يف صلب الزايرة اليت قام هبا اإىل نيودلهيي وفد ميثل  شلك حبث أ

 .مجموعة الصداقة الربملانية املغربية الهندية

وخالل الزايرة، عقد الوفد الربملاين برئاسة عبد الكرمي همدي رئيس مجموعة الصداقة الربملانية املغربية الهندية  

، مع رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف لوك ساهبا )الغرفة السفىل للربملان  2020يناير  16 امخليس يوم جلسة معل، 

عية والاقتصادية بني البدلين وس بل تكثيف  ، خصصت دلراسة قضااي التمنية الاجامت، براهبو رام شودري الهندي(

طارالزايرات الثنائية والتبادالت يف   .ادلبلوماس ية الربملانية والاقتصادية اإ
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 ؛ الأمانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛ االإعالم قسم   ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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