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بالغ لمكتب مجلس المستشارين ليوم   ▪
 2020دجنبر    07اإلثنين  

 
الإثنني   يومه  املستشارين  جملس  مكتب    07عقد 

برئاسة رئيس اجمللس الس يد    2020دجنب   اجامتعا عن بعد، 

 عبد احلكمي بن شامش. 

رئيس  الاجامتع  هذا مس هتل ويف الس يد  توقف   ،

اجمللس والسادة أ عضاء املكتب عند املواقف املؤيدة للتدخل  

احلازم واملسؤول للقوات املسلحة املغربية حتت القيادة الرش يدة  

املعب  يف  هللا  نرصه  السادس  محمد  املكل  اجلالةل  لصاحب 

احلدودي الكركرات، املعب عهنا من طرف رؤساء الاحتادات  

وأ مرياك    البملانية فريقيا  واإ العريب  ابلعامل  والإقلميية  اجلهوية 

رأ سها وعىل  الصداقة،  ومجموعات  الوطنية  البملاانت  من  للعديد  املؤيدة  املواقف  وكذا  والاكرييب،  مجموعة    الالتينية 

 الصداقة البملانية الفرنس ية املغربية.

الامتنان للك هذه املنظامت الصديقة، ويف هذا الصدد، جدد أ عضاء املكتب التعبري عن مشاعر التقدير و

للعمل املتواصل وادلامئ للك مكوانت جملس املستشارين يف ادلفاع   مع التأ كيد عىل أ ن هذه املواقف تعتب مثرة وتتوجيا

من    عن ابلعديد  للمجلس  املس بوق  الغري  الاسرتاتيجي  للمتوقع  وترصيدا  املغربية،  للمملكة  الرتابية  الوحدة  قضية 

 والاحتادات البملانية القارية واجلهوية والإقلميية.  التجمعات

كام نوه أ عضاء املكتب ابلتنس يق املمتزي بني جملس املستشارين وجملس النواب يف ادلفاع عن صوابية 

وحمكة التعلاميت املولوية السامية جلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا، لتأ مني املعب احلدودي الكركرات وضامن  

وهو ما جسدته الرساةل التوضيحية والرتافعية املشرتكة لرئييس اجمللسني،  المة التنقل املدين والتجاري،حرية وس 

 املوهجة لاكفة املنظامت والاحتادات البملانية اجلهوية والإقلميية وادلولية يف املوضوع. 

مواو  رضورة  عىل  املكتب  أ عضاء  والسادة  اجمللس  رئيس  الس يد  شدد  الس ياق،  ذات  هذا  يف  صةل 

املسار الرتافعي، مؤكدين عىل أ ن العمل والتنس يق مس متر مع العديد من البملاانت الوطنية والاحتادات البملانية  

الإقلميية واجلهوية والقارية لس تصدار مواقف دامعة لقضية وحدتنا الرتابية ومؤيدة للتدخل احلازم والسلمي للمملكة  

 املوريتانية واس تتباب ال من والاس تقرار ابملنطقة كلك.  نقل ابحلدود املغربيةاملغربية لضامن انس يابية وسالمة الت 
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مبارشة بعد    2020دجنب    15، قرر مكتب اجمللس عقد جلسة عامة، يوم الثالاثء  الترشيع  صعيد  وعىل 

يعية  حصة ال س ئةل الشفهية، لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة. ويتعلق ال مر بتسعة نصوص ترش 

 02صادقت علهيا، ابلإجامع، جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج، يف اجامتعها املنعقد بتارخي  

 . ويه اكلتايل: 2020دجنب 

رمق   • قانون  اجملال   65.19مرشوع  يف  التعاون  خبصوص  التفاقية  عىل  مبوجبه  يوافق 

املغرب  اململكة  حكومة  بني  والتقين  يف  العسكري  بعامن  املوقعة  الهامشية،  ال ردنية  اململكة  وحكومة   20ية 

 ؛2019يوليو 

يوافق مبوجبه عىل التفاقية متعددة ال طراف لتنفيذ الإجراءات    75.19مرشوع قانون رمق   •

يف   بباريس  املعمتدة  ال رابح،  ونقل  الرضييب  الوعاء  تأ لك  لتفادي  الرضيبية  ابلتفاقيات  نومفب    24املتعلقة 

 ؛2019يونيو  25اليت وقعت علهيا اململكة املغربية يف و  2016

يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة لواكةل ال دوية ال فريقية،  09.20مرشوع قانون رمق  •

ثيوبيا( يف   ؛2019فباير  11املعمتدة بأ ديس أ اباب )اإ

رمق   • قانون  التجاري   11.20مرشوع  التعاون  بشأ ن  التفاق  عىل  مبوجبه  يوافق 

تصادي والتقين والعلمي والثقايف بني حكومة اململكة املغربية وحكومة تركامنس تان، املوقع بعشق أ ابد  والاق 

 ؛2019سبمتب  23يف 

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسلمي اجملرمني بني اململكة املغربية   14.20مرشوع قانون رمق   •

 ؛ 2019أ كتوبر  21واجملر، املوقعة مبراكش يف 

يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأ ن نقل ال شخاص احملكوم علهيم    15.20مرشوع قانون رمق   •

 ؛ 2019أ كتوبر  21راكش يف بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجملر، املوقعة مب

يوافق مبوجبه عىل التفاقية بني اململكة املغربية والياابن لتفادي   33.20مرشوع قانون رمق   •

  8الازدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل ومنع الهترب والغش الرضيبيني، املوقعة ابلرابط يف 

 ؛2020يناير 

لتفاق بني اململكة املغربية والياابن حول يوافق مبوجبه عىل ا  34.20مرشوع قانون رمق   •

 ؛ 2020يناير  8تشجيع وحامية الاستامثر، املوقع ابلرابط يف 

يوافق مبوجبه عىل التفاق املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية   37.20مرشوع قانون رمق   •

يرلندا الشاملية، املوقع بلندن يف   .2019ر أ كتوب 26واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى واإ
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عىل  احلكومة  معل   مراقبة   صعيد   وعىل  اجمللس  مكتب  وافق  فقد   ،

الثالاثء   ليوم  الشفهية  ال س ئةل  جلسة  أ عامل  عىل  2020دجنب    08جدول   ،

 الساعة الثالثة بعد الزوال.

، فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابلإعالن عن توصل ادلس تورية املؤسسات  مع  العالقات  مس توى وعىل 

املتعلق بتنظمي همنة العامالت    45.18لس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول مرشوع قانون رمق  اجمللس برأ ي اجمل

لل س ئةل  اخملصصة  العامة  اجللسة  مس هتل  يف  املستشارين،  جملس  قبل  من  حاةل  اإ موضوع  الاجامتعيني،  والعاملني 

 ملانية. ، وبتعمميه عىل الفرق واجملموعة الب 2020دجنب  08الشفهية يوم الثالاثء 

ىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  أ خر صعيد  وعىل  عىل    2020دجنب    08، قرر مكتب اجمللس ادلعوة اإ

الساعة العارشة صباحا، ملواصةل مناقشة وضعية معاشات أ عضاء جملس املستشارين، ومناقشة مهنجية عقد اجللسات  

 الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة.
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 3/2020رقم  اجتماع   ▪

 2020نونبر    30ليوم اإلثنين  

 

الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  ا عن بعد،  اجامتع  2020  نونب   30  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ال عضاء  ومشاركة بن شامش،  احلكمي   عبد 

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :    عبد الصمد قيوح  •

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :     احللوطي ل الإ   عبد  •

 . اخلليفة الثالث للرئيس  :     محيد كوسكوس  •

 . أ مني اجمللس  :     تويزي أ محد   •

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة يف اعتذر عن فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    القادر سالمة عبد   •

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   •

 ؛ اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  •

 ؛ حماسب اجمللس  :     احملرش   العريب  •

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  •

 ؛ أ مني اجمللس  :     اخلريف أ محد   •

دريس الراض  •  اجمللس. أ مني   :     اإ
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 الترشيع  ❖

     رمق حاةل    01/37/2020قرار  اجمللس  املودعة   النصوص ابإ مكتب  اللجنتني عىل    دلى 

 :التاليني الترشيعيني ابلنصنيويتعلق ال مر  .ادلامئتني اخملتصتني

 املتعلق جبباايت امجلاعات احمللية.  47.06بتغيري وتمتمي القانون رمق    07.20مرشوع قانون رمق   •

و ) احلكومة،  رئيس  الس يد  طرف  من  يداعه  اإ أ عامل  مت  جدول  وضع  عند  بشأ نه  ال س بقية  احلكومة  طلبت 

 ؛من ادلس تور( 82اجمللس طبقا ل حاكم الفصل  

مقرتح قانون يتعلق بتفويت أ صول رشكة سامري يف طور التصفية القضائية حلساب ادلوةل   •

يداعه من طرف مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل(.  املغربية  )مت اإ

     مبارشة بعد    2020دجنب    01عامة، يوم الثالاثء    جلسة  بعقد   37/2020/ 02قرار رمق

اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أ محد تويزي أ مينا  برئاسة    حصة ال س ئةل الشفهية،

والتصويت   للجلسة، رمق   عىل   لدلراسة  قانون  رمق    66.20مرشوع  القانون  وتمتمي  املتعلق    46.02بتغيري 

املصنع والتبغ  اخلام  التبغ  رمق    مرشوع و   ،بنظام  رمق    32.20قانون  القانون  وتمتمي  القاض    12.96بتغيري 

صالح القرض الشعيب للمغر   ب. ابإ

     لدلراسة والتصويت عىل مرشوع   اجلدوةل الزمنية التاليةابعامتد    2020/ 37/ 03قرار رمق

 : أ مام اجللسات العامة 2021املالية  للس نة 65.20قانون املالية رمق 

 2020دجنب    04امجلعة يوم  

ىل الواحدة    : بعد الزوال من الساعة العارشة والنصف صباحا اإ

جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية، والرشوع يف املناقشة العامة من دلن   تقدمي تقرير 

 الفرق واجملموعة ابجمللس. 

 : الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال 

واجملموعة ابجمللس، ورّد الس يد وزير الاقتصاد واملالية  مواصةل املناقشة العامة من دلن الفرق  

صالح الإدارة.   واإ
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 2019دجنب    05يوم السبت  

 : لساعة العارشة والنصف صباحا ا 

   .التصويت عىل اجلزء ال ول من مرشوع قانون املالية

 : الساعة الرابعة بعد الزوال 

 واجملموعة ابجمللس وجواب احلكومة علهيا؛ مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية من دلن الفرق   -

جاميل عىل اجلزء   - من القانون التنظميي رمق    53تطبيقا ل حاكم املادة  الثاين  التصويت بشلك اإ

 ؛ لقانون املالية 130.13

 التصويت عىل مرشوع القانون املايل برمته؛  -

 تفسري التصويت.  -

     اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة رئيسا  ابنتداب    2020/ 37/ 04قرار رمق

، 2021املالية    للس نة  65.20عىل مرشوع قانون املالية رمق  لدلراسة والتصويت  للجلسات العامة اخملصصة  

 . لهذه اجللسات أ مينا والس يد أ محد تويزي

     ىل عقد    ابدلعوة   2020/ 37/ 05قرار رمق  2020الثالاثء فاحت دجنب    يوم   ندوة الرؤساء اإ

عىل   والتصويت  لدلراسة  اخملصصة  العامة  اجللسة  يف  املناقشة  لرتتيب  عرشة صباحا  احلادية  الساعة  عىل 

ابجللسات العامة اخملصصة   املناقشةولتنظمي  ،  2020النصوص الترشيعية اجلاهزة يوم الثالاثء فاحت دجنب  

 .2021املالية  للس نة 65.20ع قانون املالية رمق لدلراسة والتصويت عىل مرشو

 ال س ئةل الشفهية  ❖

     يوم الثالاثء  ل   جلسة ال س ئةل الشفهيةعىل جدول أ عامل ابملوافقة    37/2020/ 06قرار رمق

عبد    للرئيس  ال ولاخلليفة  برئاسة    ،2020نونب    24 أ محد    ،قيوح  الصمدالس يد  أ مينا    تويزيوالس يد 

 للجلسة. 

 اللجان ادلامئة   أ شغال  ❖

     رمق هممة    طلب   عىل  ابملوافقة  2020/ 37/ 07قرار  تنظمي  الإنتاجية  القطاعات  جلنة 

املاء   اس هتالك  فوترة  حول  الرابط    والكهرابءاس تطالعية  مبدن  التوزيع  واكلت  من  لك  مس توى  عىل 

 . والقنيطرة وطنجة
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     رمق   الترشيع   مديرية بتلكيف    08/37/2020قرار 

عداد   خالل  حول   تقريرابإ هبا  املدىل  املالية    املالحظات  جلنة  اجامتع 

مبناس بة    2020نونب    26والتخطيط والتمنية الاقتصادية يوم امخليس  

برمسمن املستشارين  جمللس  الفرعية  املزيانية  مرشوع  عىل  2021  س نة  اقشة  وعرضه  املقبل  ،  الاجامتع 

 للمكتب. 

 العالقات اخلارجية  ❖

     اجامتع اللجنة التنفيذية لحتاد يف أ شغال    عىل املشاركةابملوافقة    2020/ 37/ 09قرار رمق

يوم   عقده  املزمع  الإساليم  التعاون  مبنظمة  ال عضاء  ادلول  التناظر    ،2020دجنب    07جمالس  تقنية  عب 

 املريئ.

     رمق أ شغال  ابملوافقة    37/2020/ 10قرار  يف  املشاركة  القانونية  اجامتع عىل  القضااي  جلنة 

يوم   عقده  املزمع  أ ورواب  جمللس  البملانية  للجمعية  التابعة  الإنسان  تقنية  2020دجنب    08وحقوق  عب   ،

 التناظر املريئ.

دارية  ❖  شؤون اإ

     رمق ال عضاءيف    النظر  بتأ جيل   2020/ 37/ 11قرار  متساوية  الثنائية  اللجان  ىل   حمرض  اإ

 غاية الاجامتع املقبل للمكتب. 

 قضااي للمتابعة 

 ؛ وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس ▪

نباء ▪  ؛ تقيمي الرشاكة مع واكةل املغرب العريب لل 

 ؛ الترشيعية مجلهورية الفيتنام املؤسسة معمواصةل تقوية العالقات الثنائية  ▪

 ؛ املعهد الباكس تاين للخدمات البملانيةالتوقيع عىل مذكرة تفامه مع  ▪

 وضعية معاشات الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس؛  ▪

 مباراة التوظيف؛  ▪

دارة اجمللس ▪  . منظام اإ
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ق انون المالية    للدراسة والتصويت على مشروع جلسات عمومية  لمجلس يعقد  ا  ▪
 . 2021للسنة المالية  

 

املستشارين عقد امجلعة    جملس  دجنب    04يوم 

معومية    2020 عىل    خصصتجلسات  والتصويت  لدلراسة 

 .2021للس نة املالية  65.20مرشوع قانون املالية رمق 

 

والتمنية   فبعد والتخطيط  املالية  جلنة  تقرير  تقدمي 

املناقشة العامة من و   لشأ ن،اذلي أ عدته يف هذا ا  الاقتصادية

ابجمللس واجملموعة  الفرق  ل  والاس امتع ،  دلن  ذكل  ثر  رّد  اإ

صالح الإدارة الس يد التصويت   مت ،وزير الاقتصاد واملالية واإ

قا مرشوع  من  ال ول  اجلزء  املال عىل  بنتي نون  صوات   30جة  ية 

 .15مقابل 

مت  ، ومن دلن الفرق واجملموعة ابجمللس  بطة ابملرشوع املرت   مناقشة مشاريع املزيانيات الفرعيةها متت  بعد

ىل جوا   وعىل املرشوع برمته  ،عىل اجلزء الثاين   ابل غلبية  التصويت ة يف هذا الشأ ن ليمت مبارش   احلكومة ب  الاس امتع اإ

ذ  .أ خرون 16مستشارا، بيامن عارضه  29 هصوت لصاحل اإ

اجمللس   أ ن  ابذلكر  معومية صادق  جدير  جلسة  خالل  نفسه  اليوم  يف  رمق    كذكل  قانون  مرشوع  عىل 

شلك لبنة أ ساس ية من ي ي واذل  املتعلق جبباايت امجلاعات احمللية  47.06يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق    07.20

الرتابية   للجامعات  اذلاتية  املوارد  تطوير  يف  ويسامه  امللزمني  بني  اجلبائية  العداةل  حيقق  جبايئ  صالح  اإ رساء  اإ أ جل 

 . ابملغرب
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 جلسة عامة تشريعية. مجلس المستشارين يعقد   ▪
 

  ه جلسة عامة ترشيعية يوم  جملس املستشارين   عقد

دجنب   فاحت  ال س ئةل   2020الثالاثء  جلسة  بعد  مبارشة 

 لدلراسة والتصويت عىل:   خصصتالشفهية، 

رمق   ▪ قانون  وتمتمي   66.20مرشوع  بتغيري 

رمق   التبغ    46.02القانون  بنظام  املتعلق 

 اخلام والتبغ املصنع؛ 

رمق   ▪ قانون  وتمتمي   32.20مرشوع  بتغيري 

رمق   صالح    12.96القانون  ابإ القاض 

 القرض الشعيب للمغرب. 

 

 صادقة اجمللس. مب مرشوعي القانونني حظي وقد 
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 . االقتصادية لجنة المالية والتخطيط والتنمية   ▪
 

  اللجنة   صادقت،  2021 للس نة املالية  القانون املايلخاللها مرشوع    تعد سلسةل من الاجامتعات تدراس ب

حظي اجلزء ال ول يث ح   ، كام مت تعديهل،املرشوع، ابل غلبية، عىل اجلزء ال ول من  2020دجنب    02  ال ربعاءيوم  

 .أ خرين 3مستشارين، ومعارضة  8مبوافقة 

  قانون املالية ع  اين من مرشوارس اجلزء الثبتدأ شغالها  اس تمكلت اللجنة    2020دجنب    04وم امجلعة  وي

مع تسجيل امتناع    (2)اثنني  مستشارا ومعارضة مستشارين    11، مبوافقة  ، كام مت تعديهلعليه  ويت حيث مت التص

   احد عن التصويت.مستشار و 

تعديال عىل مرشوع قانون    202واكنت الفرق واجملموعة البملانية مبجلس املستشارين قد تقدمت حبوايل  

لس نة   سوى  2021املالية  قبول  مل يمت  لكن  الاقتصاد    24،  وزير  حبضور  جرت  اليت  التصويت  معلية  خالل  مهنا 

صالح واملال   .محمد بنشعبون الس يدالإدارة ية واإ

 

مرشوع قانون  صادقت خالل عىل    2020دجنب    03هجة أ خرى عقدت اللجنة اجامتعا يوم امخليس  من            

 . املتعلق ابجلباايت احمللية 47.06بتغيري وتمتمي القانون رمق  07.20رمق 
 

 

 

 المقيمين بالخارج.   الوطني والمغاربة والدف اع    الخارجية لجنة   ▪
 

اخلارجية  دجنب تدارست خالل مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة    02عقدت اللجنة اجامتعا يوم ال ربعاء  

املقميالافريقي    والتعاون الاجامتع واملغاربة  هذا  أ عامل  جدول  تضمن  كام  ابخلارج،  عىل    ني  والتصويت  ادلراسة 

 وقعهتا اململكة املغربية.  ومتعددة ال طرافتسعة مشاريع قوانني هتم اتفاقيات دولية ثنائية 

جامع اجمللس. عىل هذه املشاريع ال قة  دوقد متت املصا           تسعة ابإ
 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين  
 

 أشغال اللجان الدائمة...

والمؤقتة....    
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مشاركة مجلس المستشارين في أشغال   ▪
االجتماع الثاني للجنة التنفيذية التحاد مجالس دول األعضاء في منظمة  

 2020دجنبر    7التعاون اإلسالمي االثنين  
 

 

احللوطي،   الال  عبد  الس يد  املستشار  شارك 

اللجنة   عضو  املستشارين،  جملس  لرئيس  الثاين  اخلليفة 

التعاون التنفيذ منظمة  يف  ال عضاء  ادلول  جمالس  لحتاد  ية 

الثنني   يوم  الثاين 2020دجنب    7الإساليم  الاجامتع  يف   ،

املريئ،  التناظر  تقنية  عب  وذكل  لالحتاد،  التنفيذية  للجنة 

 مبشاركة عدد من أ عضاء اجملالس التابعة للمنظمة. 

خالل هذا اللقاء اذلي مت فيه اس تحضار خصوصية  

عاملية، تناول اجملمتعون العديد من املواضيع املدرجة  الظرفية ال

ادلورة  لك  انعقاد  اترخي  رأ سها  وعىل  ال عامل،  جدول  يف 

السادسة عرشة ملؤمتر الاحتاد املقرر عقدها يف امجلهورية التونس ية، والاجامتع الرابع وال ربعني للجنة التنفيذية لالحتاد  

ادل اجلزائرية  امجلهورية  يف  يعقد  سوف  جمالس  اذلي  لحتاد  العام  تقرير ال مني  عرض  اىل  ضافة  اإ الشعبية،  ميقراطية 

 .دول ال عضاء يف منظمة التعاون الإساليم

 

 

 

 

 

 

 

... أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية   
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بالغ مشترك بين مجلسي البرلمان: رئيسا   ▪
كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين يطلعان المنظمات  

واالتحادات البرلمانية الجهوية واإلق ليمية والدولية على حقيقة الوضع  
 . بالمعبر الحدودي "الكركرات" الرابط بين المغرب وموريتانيا 

 

اململكة  بني  الرابط  احلدودي  ابملعب  الوضع  تطورات  ثر  اإ عىل 

املغربية وامجلهورية الإسالمية املوريتانية الشقيقة، وتبعا لالهامتم والانشغال 

الكبريين واملتابعة احلثيثة وادلقيقة ملمثيل ال مة لهذا الوضع، مع ما رافقه من  

الرصني،   والرد  ابلتعامل  والاعزتاز  الفخر  لبالدان  مشاعر  واحلازم  السلمي 

صوت   لرفع  البملانية  ادلبلوماس ية  تفعيل  طار  اإ ويف  التطورات،  هذه  زاء  اإ

البملانية   واحملافل  املنظامت  خمتلف  دلى  والعادل  الصادق  احلق،  املغرب 

الس يد  املغريب،  البملان  جمليس  رئيسا  معل  وادلولية،  واجلهوية  الإقلميية 

ب، والس يد عبد احلكمي بن شامش، رئيس جملس املستشارين، عىل مراسةل اكفة  احلبيب املاليك، رئيس جملس النوا

حاطهتا حبقيقة الوضع وبصوابية وحمكة وسلمية     املنظامت والاحتادات البملانية اجلهوية والإقلميية وادلولية من أ جل اإ

 التدخل املغريب السلمي ابملنطقة.

س ية القضية الوطنية ال وىل، قضية الصحراء املغربية،  بعد تأ كيد رئييس جمليس البملان املغريب، عىل قد

زاءها، املشفوعة ابلإجامع الوطين الثابت   اليت أ كدت الرشعية الثارخيية والقانونية والواقعية صدقية املوقف املغريب اإ

محمد السادس نرصه هللا، اس تعرضت الرسائل املوهجة اىل رئيسات ورؤساء   وادلامئ وراء صاحب اجلالةل املكل 

خمتلف املنظامت والاحتادات البملانية اجلهوية والإقلميية وادلولية، كرونولوجيا وسلسةل الاس تفزازات اخلطرية وغري  

منذ   والالرشعي  الالقانوين  توغلها  بعد  “البوليساريو”  مليليش يات  احلدودي    21املقبوةل  املعب  يف  املنرصم،  أ كتوبر 

جرامية وترهيبية، وعرقةل حلرية التنقل املدين  للكركرات يف الصحراء املغربية، وما قامت ب ه من أ عامل وممارسات اإ

والتجاري، بعد سلسةل من التجاوزات املامثةل امتدت خالل الس نوات ال ربع ال خرية، واليت اكنت موضع تنبهيات  

ىل “وض  ع حد” لهذه ال مني العام لل مم املتحدة، ويف خرق سافر لقرارات جملس ال من اليت دعت “البوليساريو” اإ

ىل زعزعة الاس تقرار.  ال عامل الهادفة اإ
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ضبط   من  قدر  بأ كب  الزتم  أ ن  وبعد  املغرب  أ ن  املراسةل  أ كدت  كام 

النفس، وفسح اجملال اكمال لإجياد حل دبلومايس من خالل املساعي امحليدة لل مم املتحدة، مل يكن أ مامه خيار أ خر  

قيام بواجبه الرشعي، يف تنامغ اتم مع الرشعية ادلولية، حبامية  سوى الاضطالع مبسؤولياته واحرتام صالحياته وال 

املعب احلدودي الرابط بني اململكة املغربية واجلارة املوريتانية، من خالل وضع حد حلاةل العرقةل النامجة عن املامرسات  

رساء حرية التنقل املدين  عادة اإ  والتجاري، وهو ما جسدته  التخريبية والرتهيبية ملليش يات "البوليساريو" املسلحة واإ

التنقل  حرية  لس تعادة  العامة،  احلرب  أ راكن  ورئيس  ال عىل  القائد  السادس،  محمد  املكل  جلالةل  السامية  التعلاميت 

طالق رصاصة واحدة ول أ ي  مبعب الكركرات، وتأ مينه وفتحه أ مام النقل املدين والتجاري، بشلك سلمي، ودون اإ

 هتديد لسالمة املدنيني. 

أ كده   وشدد ما  وفق  املغربية،  اململكة  أ ن  عىل  مراسلته،  يف  املغريب  السادس     البملان  محمد  املكل  جالةل 

الثنني   ليوم  اتصال  يف  هللا  س تواصل    16حفظه  غوترييش،  أ نطونيو  الس يد  املتحدة،  لل مم  العام  ال مني  مع  نونب، 

أ من تنقل  حركة  وضامن  النظام  فرض  هبدف  الرضورية  الإجراءات  هذه  اختاذ  يف  والبضائع  لل شخاص  وانس يابية  ة 

املنطقة الواقعة عىل احلدود بني اململكة وامجلهورية الإسالمية املوريتانية، مع تأ كيد جاللته عىل أ ن اململكة س تواصل  

معايري   أ ساس  عىل  يس تأ نف  أ ن  يتعني  اذلي  الس يايس،  املسلسل  طار  اإ يف  املتحدة،  لل مم  العام  ال مني  هجود  دمع 

رش  طار س يادة  واحضة، ابإ جياد حل واقعي وقابل للتحقق يف اإ اك ال طراف احلقيقية يف هذا الزناع الإقلميي، وميكن من اإ

 اململكة املغربية.

رئيسا جمليس برملان اململكة املغربية، وبعد جتديد التعبري عن مشاعر الامتنان والتقدير العميقني ملواقف  

ا بوحدة  للمس  الرافضة  والشقيقة  الصديقة  رساء  ادلول  اإ اىل  الهادفة  السلمية  لعملياته  وادلامعة  واس تقراره،  ملغرب 

حرية التنقل املدين والتجاري واس تتباب ال من والاس تقرار ابحلدود املغربية املوريتانية وابملنطقة كلك، أ كدا من  

حاطة رئيسات ورؤساء املنظامت والاحتادات البملانية اجلهوية والإقلميي ة وادلولية، تأ يت  خالل هذه الرسائل، أ ن اإ

يف اطار جتس يد قمي احلوار والتشاور وتمثينا ملسار العالقات املتينة القامئة بني برملان اململكة املغربية وخمتلف هذه 

من خالل دمعها الاكمل     وكذا اس تحضارا للمواقف ال خوية والنبيةل اليت اختذهتا العديد من هذه الهيئات   املنظامت،

ية وال مم املتحدة للبحث عن حل سلمي وهنايئ للزناع املفتعل حول الصحراء املغربية مبا يصون  جلهود اململكة املغرب 

 س يادة اململكة املغربية ووحدهتا الرتابية. 
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 بيان تضامني مع الشعب الف لسطيني 
 

الشعب   مع  للتضامن  العاملي  اليوم  العامل  خيدل 

يوم   يصادف  اذلي  من   29الفلسطيين  الثاين  /ترشين  نومفب 

واحملبة   الفاعةل  والقوى  العامل  لتذكري  مناس بة  ويه  س نة.  لك 

حب  ل للسالم  ويتعرض  تعرض  وما  الفلسطينية  املأ ساة  قيقة 

قرار  جراء  وتقتيل  واضطهاد  ترشيد  من  الفلسطيين  الشعب 

 التقس مي الغامش. 

ابحلقوق   أ ممي  اعرتاف  ظل  يف  اذلكرى  هذه  وحتل 

عليه  سلط  اذلي  وابلظمل  الفلسطيين  للشعب  املرشوعة 

ابغتصاب أ رضه من طرف الكيان الصهيوين، وارتاكب جرامئ  

  الشعب الفلسطيين ال عزل. حرب ضد

كام حتل هذه اذلكرى أ يضا يف ظل متادى الكيان الصهيوين يف انهتاكه الصارخ للقانون ادلويل ولك املواثيق 

وال عراف ادلولية وتكثيفه للمس توطنات وتنكيهل ابلشعب الفلسطيين ابحلصار والتقتيل والاغتيالت. واس تغالل 

الإنسانية بسبب جاحئة كوروان املس تجد، حيث أ معن يف مواصةل تنفيذ خمططاته   مهنا هذه الظرفية العصيبة اليت متر

 ضدا عىل املبادئ الإنسانية وقواعد القانون ادلويل. 

مند   الوطين  البطويل  النضال  حمطات  من  واحدة  تعتب  اذلكرى  العادةل.    1948فهذه  القضااي  عن  دفاعا 

يين يف كفاحه من أ جل نيل حقوقه املغتصبة، فاإن مجموعة الصداقة  وانطالقا من موقفها املبديئ ادلامع للشعب الفلسط 

للشعب   البطولية  النضالت  مع  والالمرشوط  املطلق  تضامهنا  تؤكد  ذ  اإ املستشارين  مبجلس  الفلسطينية  املغربية 

واجلرامئ   اجلس مية  والانهتأاكت  املامرسات  وبشدة  تدين  كام  واملرشوعة،  الوطنية  حقوقه  لس تعادة  الفلسطيين 

  .لإرسائلية اليت تشلك مصدر هتديد لل من والسمل ادلوليني يف املنطقة برعاية أ مريكية وحلفاهئاا

اليت  ادلموية  اجملازر  وقف  أ جل  من  اجلاد  للعمل  ادلولية  املنظامت  ولك  ادلويل  ال من  جملس  تدعو  كام 

غتصبة وعىل رأ سها قيام دولته  يقرتفها الكيان الصهيوين يف حق الشعب الفلسطيين ال عزل ومتكينه من حقوقه امل 

طالق رساح مجيع ال رسى واملعتقلني  الفلسطينية املس تقةل وعامصهتا القدس الرشيف وحق العودة لاكفة الالجئني واإ

 القابعني يف جسون الاحتالل. 

  اليحياوي الزهراء فاطمة

  الفلسطينية املغربية والصداقة التعاون مجموعة  رئيسة

 
 مجلس المستشارين 
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 اإلشراف 

 

 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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