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   2021/ 20جتماع رقم  ا  ▪
 2021  يونيو   07  اإلثنين ليوم              

 - بالغ   -
 

يومه   املستشارين  بعداجامتعا    2021  يونيو  07  الإثننيعقد مكتب جملس  برئاسة رئيس اجمللس    ،عن 

 . للتداول يف جدول أ عامل اجمللس، خصص الس يد عبد احلكمي بن شامش 

  التطورات   تداعيات  عند   املكتب   أ عضاء   والسادة  اجمللس   رئيس   الس يد  توقف  ، الاجامتع  هذا   مس هتل   ويف

س بانيا،  املغربية  اململكة  بني  ادلبلوماس ية  العالقات  شهدهتا  اليت  ال خرية حقام  اإىل  ال خرية  هذه  ونزوع   واإ  مؤسسات   اإ

  . املغربية للمملكة الرتابية للوحدة  املعادية الإس بانية املواقف بسبب  نشبت اليت ال زمة هذه يف ال وروب  الاحتاد

 واس هتجاهنم   اس تغراهبم  معيق   عن  املكتب   أ عضاء  والسادة   اجمللس  رئيس  الس يد  عرب  ،الس ياقويف هذا  

دراج  اإىل  ال وروب   الربملان   داخل   ال طراف  بعض  ملبادرة    من   للقارصين  مزعوم  توظيف  حول  طارئ  قرار  مرشوع   اإ

 . احملتةل سبتة يف الهجرة  أ زمة يف املغربية السلطات  جانب

  الإنسانية   املأ ساة  هذه  اس تعامل  ميكن   ل  أ نه   عىل  املكتب   أ عضاء  والسادة   اجمللس  رئيس   الس يدوقد شدد  

ناكرا  يشلك  هذا  القرار  مرشوع   وأ ن  الس ياس ية  املزايدة   يف   املغرب   بني  العالقة   جسلهتا  اليت  املشرتكة  للمكتس بات   اإ

  اليت   ال خرى،  واملؤسسات  ال وروبيني  املسؤولني  كبار  اختذها  اليت  املواقف  مع  تناقضا  وكذا  ال وروب،  والاحتاد

  .اسرتاتيجيا وحليفا رئيس يا  رشياك  املغرب تعترب

جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا    تأ كيد  مثن الس يد الرئيس والسادة أ عضاء املكتب  ،وهبذه املناس بة

الزتام املغرب الواحض والثابت بقبول عودة القارصين غري املصحوبني،  عىل  ،  2021وأ يده يف الفاحت من شهر يونيو  

طار التعاون القامئ مع   الامتثال لاللزتامات ادلولية ذات الصةل.الرشاكء ال وروبيني ويف س ياق يف اإ

اجمللس رئيس  الس يد  جدد  أ ن  والسادة    كام  التأ كيد عىل  املكتب  شأ ن  ملغرب،  اأ عضاء  الاحتاد شأ نه 

يف الاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة وتعقيداهتا ومبدأ     تأ خذ  شامةل  مقاربة  مضنمسأ ةل الهجرة    يدرجال وروب،  

طار رشاكة شامليفو  ،وفق ما متليه مبادئ القانون ادلويل الإنسان   تقامس املسؤولية جنوب توفق بني مواهجة - اإ

 رهاانت الهجرة وحتدايت التمنية.
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الس يد رئيس    أ خذ مكتب اجمللس علام بطلب ، فقد  أ خر  صعيد   وعىل 

 101طبقا ل حاكم الفصل    املرحلية لعمل احلكومةاحلكومة عقد جلسة مشرتكة بني جمليس الربملان لعرض احلصيةل  

 يوليوز املقبل.   06يوم الثالاثء  هذه اجللسة املشرتكة  اختذ مكتب اجمللس قرارا ابملوافقة عىل عقد  وقد   من ادلس تور.

فقد  احلكويم  العمل   مراقبة  مس توى  وعىل  ال س ئةل   صادق،  جلسة  أ عامل  جدول  عىل  اجمللس  مكتب 

 . 2021يونيو   08الشفهية ليوم غد الثالاثء 

  2021يونيو    08يوم الثالاثء    ، فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامةالترشيع  مس توى وعىل  

عىل والتصويت  لدلراسة  الشفهية،  ال س ئةل  جلسة  بعد  رمق    مبارشة  قانون  ابلس تعاملت    13.21مرشوع  يتعلق 

،  ابل غلبية جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس يةوافقت عليه ، وذكل بعد أ ن املرشوعة للقنب الهندي

 . 2021ويوني 04امجلعة  يف اجامتعها املنعقد يوم ،بعد تعديهل

عىل الساعة   2021يونيو  08ولرتتيب أ شغال هذه اجللسة، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثالاثء  

 . صباحا احلادية عرش 

حاةل مرشوعي قانونني أ ودعهام الس يد رئيس احلكومة ابل س بقية دلى مكتب  مكتب اجمللس قرارا    اختذكام   ابإ

املستشارين اخملتصة،  جملس  ادلامئة  اللجان  ال مر  عىل  ويتعلق  ال مالك    57.19قانون رمق    مبرشوع .  بنظام  يتعلق 

الرتابية للجامعات  قانون رمق  و ،  العقارية  القانون رمق    79.19مرشوع  حداث وتنظمي    73.00بتغيري وتمتمي  القايض ابإ

 الاجامتعية للرتبية والتكوين.مؤسسة محمد السادس للهنوض ابل عامل 

ادلس تورية، املؤسسات  مع  العالقات  مس توى  املراسةل    وعىل  علام مبضمون  اجمللس  مكتب  أ خذ  فقد 

اإجناز اس تطالع للرأ ي حول  من خاللها علام بعزم جملس املنافسة  الواردة عن الس يد رئيس جملس املنافسة، حييط  

جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية  وقد متت املوافقة عىل دعوة  ادلامعة لقواعد املنافسة الزنهية.  املامرسات  

البحث امللكف  القطاعات الإنتاجية لتقدمي املساعدة الالزمة لفريق  وجلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية وجلنة  

جناز الاس تطالع   املذكور. ابإ
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أ شغال اجامتع الش بكة الربملانية   يف  املشاركة، فقد وافق مكتب اجمللس عىل  اخلارجية  العالقات  صعيد   وعىل 

  عرب تقنية التناظر املريئ عن بعد؛   2021يونيو    30للنساء التابعة للجمعية الربملانية للفرنكوفونية املزمع عقدها يوم  

نية املزمع عقدها بكينشاسا، مجهورية الكونغو  امجلعية اجلهوية لإفريقيا التابعة للجمعية الربملانية للفرنكوفو وكذا يف أ شغال  

املرحةل الثالثة من دورة امجلعية الربملانية    أ شغال، ويف  2021يونيو    18اإىل    16ادلميقراطية، خالل الفرتة املمتدة من  

 . 2021يونيو  24اإىل  21جمللس أ ورواب املزمع عقدها بسرتاس بورغ/فرنسا خالل الفرتة املمتدة من 

توقيع اتفاقية رشاكة مع اجمللس الوطين حلقوق    متت املوافقة عىل ، فقد  وعىل صعيد الرشأاكت املؤسساتية

  عىل التعاون والعمل    تكريس   اإطار  يفوذكل  ،  عىل الساعة العارشة صباحا  2021يونيو    10الإنسان يوم امخليس  

 تعزيز وتقوية مسامهة الربملان وتبادل اخلربات بني املؤسس تني يف هذا اجملال. 
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 2021/ 19اجتماع رقم   ▪
 2021ماي    31  اإلثنين ليوم  

 

الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  ا عن بعد،  اجامتع   2021  ماي   31  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ال عضاء  ومشاركة بن شامش،  احلكمي   عبد 

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :               عبد الصمد قيوح  ▪

 للرئيس؛   الثان اخلليفة   :     احللوطي ل الإ   عبد  ▪

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :     محيد كوسكوس  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   ▪

 . اجمللس أ مني   :     تويزي أ محد   ▪

 

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة يف اعتذر عن فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :               عبد القادر سالمة  ▪

 ؛ حماسب اجمللس  :                    احملرش   العرب  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  ▪

 ؛ أ مني اجمللس  :     اخلريف أ محد   ▪

دريس الرايض  ▪  . أ مني اجمللس  :     اإ
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 القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب 

 

   ا  ابملوافقة   01/19/2021قرار رمق يوم    مشرتك  جامتع عىل عقد  الربملان،  ل هجزة جمليس 

عىل الساعة العارشة صباحا، من اجل الاس امتع اإىل عرض للس يد رئيس اللجنة    2021يونيو    1الثالاثء  

 .ابلمنوذج التمنوياخلاصة 

 ال س ئةل الشفهية 

     عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  ابملوافقة    19/2021/ 02قرار رمق

  احللوطي   الإلللرئيس الس يد عبد    الثان ، برئاسة اخلليفة  الزوال  بعد  الثالثةعىل الساعة    2021  يونيو  01

 والس يد أ محد تويزي يف أ مانة اجللسة.

     حول   احلكومة  رئيس  الس يد  ملساءةل  املقبةل  الشهرية  اجللسةبعقد    2021/ 19/ 03قرار رمق

يوم   العامة  املقميني ابخلارج يف ظل  "اس تقبال ومموضوع  يف    ،2021  يونيو  22الس ياسة  املغاربة  واكبة 

 ". اليت فرضهتا جاحئة كوروان الاس تثنائية الظروف

 الترشيع 

     حاةل    2021/ 19/ 04قرار رمق يتعلق ابلس تعاملت املرشوعة   13.21مرشوع قانون رمق  ابإ

حالته من جملس النواب، عىل جلنة ادلاخلية ، للقنب الهندي  وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية. متت اإ

   مبارشة بعد جلسة   2021يوم الثالاثء فاحت يونيو    جلسة عامة  بعقد   2021/ 19/ 05قرار رمق

اخلليفة الثان للرئيس الس يد عبد الإل احللوطي والس يد أ محد تويزي يف أ مانة  برئاسة  ال س ئةل الشفهية،  

 النصوص الترشيعية اجلاهزة. ويتعلق ال مر ابلنصني التاليني:  لدلراسة والتصويت عىلاجللسة، 

املتعلق بنظام التأ مني الإجباري   98.15بتغيري وتمتمي القانون رمق    30.21قانون رمق    مرشوع  -

ملرض اخلاص بفئات املهنيني والعامل املس تقلني وال شخاص غري ال جراء اذلين يزاولون نشاطا  ال سايس عن ا

 خاصا؛ 

حداث نظام املعاشات لفائدة    99.15بتغيري وتمتمي القانون رمق    31.21مرشوع قانون رمق   - ابإ

 املهنيني والعامل املس تقلني وال شخاص غري ال جراء اذلين يزاولون نشاطا خاصا. 
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   العالقات اخلارجية 

     عىل املشاركة يف  ابملوافقة    2021/ 06/19قرار رمق

املزمع تنظميهام من    الإرهاباملؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء الربملاانت والقمة الربملانية العاملية حملاربة   أ شغال

فيينا خالل الفرتة    مدينة   اذلي س تحتضنه قبل الاحتاد الربملان ادلويل واجمللس الوطين جبمهورية المنسا،  

 . 2021ش تنرب  09اإىل  07املمتدة من 

 

 للمتابعة   قضااي 

عانة خاصة عن الوفاةمرشوع  • حداث اإ  . قرار ملكتب اجمللس ابإ

اجمللس بشأ ن مقادير التعويض عن دورات اجمللس  قرار يعدل قرار ملكتب مرشوع  •

 ورشوط منحه. 

 مكتب الضبط الرمقي واحلامل الالكرتون. •
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  السيد بنموسى يستعرض بالبرلمان الخطوط  ▪
 العريضة للتقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي 

 

مبقر الربملان   2021يونيو    1يوم الثالاثء  انعقد  

الربملان   مشرتك  اجامتع جمليس  أ هجزة   خصص   بني 

لالس امتع لعرض الس يد رئيس اللجنة اخلاصة ابلمنوذج 

 العام للجنة. للتقريرالعريضة اخلطوط  التمنوي حول

رئيس جملس النواب،   هذا الاجامتع  ترأ س  وقد

املستشارين،  جملس  ورئيس  املاليك،  احلبيب  الس يد 

بن  احلكمي  عبد  جمليس الس يد  أ هجزة  وحبضور  شامش، 

 .الربملان

أ ن الاجامتع يأ يت تنفيذا لتعلاميت صاحب اجلالةل املكل  خالل هذا اللقاء    وقال الس يد بمنوىس

التقرير   لتقدمي  مسلسل  طالق  ابإ السادس،  الفاعلني  محمد  مجليع  اجلديد  التمنوي  ابلمنوذج  املتعلق  العام 

 الس ياس يني والاقتصاديني والنقابيني والفاعلني ابجملمتع املدن. 

واعترب الس يد بمنوىس أ ن العمل عىل بلورة منوذج تمنوي جديد يعد حمطة لدلفع قدما ابملرشوع  

أ ساس ية ولبنة  اجلالةل،  لصاحب  احلكمية  القيادة  والفاعةل   اجملمتعي، حتت  املسؤوةل  املواطنة  قمي  لرتس يخ 

وتعزيز الشعور ابلنامتء اإىل ال مة، وتكريس الهوية التارخيية والثقافية املغربية املتجذرة والغنية بتعدديهتا، 

 فضال عن تمثني لقمي الانفتاح واحلوار والاعتدال اليت متزي املغرب. 

هذا المنوذج ارتكزت عىل مساهامت لك ال طراف    وأ برز أ ن املقاربة اليت اعمتدهتا اللجنة يف بلورة 

عرب املشاورات وعدة أ ليات تفاعلية من قبيل جلسات الإنصات واملشاورات والزايرات امليدانية وحلقات  

النقاش مع اخلرباء، ومهنا مسامهة الربملان من خالل واثئق أ ساس ية، لفتا اإىل أ ن اللجنة حاولت اخلروج  

 عن انتظارات لك ال طراف املعنية. وموضوعي يعرب جريءبتشخيص 

املهنية والرشاكء  الس ياس ية، واملنظامت  املواطنني، وال حزاب  تصورات  أ ن  املتحدث  وجسل 

الاجامتعيني والفاعلني املؤسساتيني تلتقي حول الإقرار ابملكتس بات والإماكانت املتعددة للبالد، وترتبط  

أ ساسا بتعرث س بل الارتقاء الاجامتعي اإىل الفرص الاقتصادية،   انتظاراهتم  الولوج  أ مام  العوائق  وحدة 

زاء بعض املؤسسات وبني أ فر   صدر: ومعامل                                            اد اجملمتع.و"أ زمة ثقة" اإ

انية المشتركة... االجتماعات البرلم  
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تكريس   اإىل  تطمح  املشرتكة  الانتظارات  هذه  أ ن  واعترب 

دماجا   خدمات معومية انجعة من شأ هنا ضامن تاكفؤ الفرص وتقوية القدرات الفردية، واقتصاد وطين أ كرث اإ

قتصادية وملناصب الشغل ذات جودة ويف تناسق مع الواقع الاقتصادي والاجامتعي وخلقا للفرص الا

 للمجالت الرتابية، وتعزيز دوةل احلق والقانون واملطالبة بنجاعة الفعل العمويم وختليق احلياة العامة.

واتبع الس يد بمنوىس أ ن معيقات ذات بعد نسقي تعد السبب وراء ترايخ وترية التمنية، وغياب  

نسجام والالتقائية بني الاسرتاتيجيات والربامج القدرات احملدودة للقطاع العام، فضال عن بطء يف  الا

 التحول الهيلكي لالقتصاد والشعور بضعف القدرة عىل التوقع مما حيد من املبادرات.

 وأ ضاف الس يد بمنوىس أ ن التقرير يقرتح مبادئ معلية مشرتكة تمتثل يف مقاربة مبنية عىل النتائ 

امللموس عىل حياة   ال ثر  ثقافة ال داء والنتائ انطالقا من  املواطن من خالل ترس يخ  وال ثر عىل حياة 

املواطن، ومقاربة نسقية وتشاركية عرب تعبئة اذلاكء امجلاعي من أ جل الرفع من القدرة عىل صياغة وتزنيل  

 الس ياسات العمومية بلك فعالية وجناعة. 

ع الس يد بمنوىس، دمع القدرات من خالل المتكني وتعبئة الطاقات من يتاب  املبادئ،كام هتم هذه  

أ جل بلوغ أ هداف الطموح التمنوي، والتفريع يف نطاق اجملالت الرتابية عرب س ياسة القرب مبا يضمن الفعالية 

للتوازانت  املمهنج  الإدراج  والنجاعة من خالل  الرتابية، والاس تدامة  اجملالت  داخل  واملرونة خصوصا 

 لبيئية ولس تدامة املوارد املالية مكعايري تؤطر الفعل العمويم. ا

وأ وحض رئيس اللجنة اخلاصة للمنوذج التمنوي أ نه لضامن تنفيذ أ مثل لهذا املرشوع والزتام دامئ، 

يقرتح التقرير أ ليتني لتفعيل هذا المنوذج، من بيهنا ميثاق وطين للتمنية، اذلي يطمح أ ن يكون حلظة  

 للقوى احلية لل مة حول مرجع مشرتك يتقامسه امجليع. توافق والزتام

وأ برز أ ن امليثاق الوطين من أ جل التمنية يشلك الزتاما معنواي وس ياس يا أ مام صاحب اجلالةل 

وال مة برمهتا، مضيفا أ ن هذا امليثاق س ميهد الطريق ملرحةل اترخيية جديدة يف مسار تمنية البالد، سواء  

 مس توى بعده الاسرتاتيجي وطبيعته الوظيفية. عىل مس توى رمزيته، أ و عىل

أ لية حتت   احداث  يف  التمنوي  للمنوذج  اخلاصة  اللجنة  هبا  أ وصت  اليت  الثانية  ال لية  وتمتثل 

التمنوي اجلديد وحفز الاوراش الاسرتاتيجية، ودمع   المنوذج  لتتبع  السلطة املبارشة لصاحب اجلالةل 

رادة التغيري  . اإ
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 . التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية لجنة   ▪
 

أ مس    يوم  اللجنة اجامتعا  املهمة   خصص  2021  يونيو  07الثنني  عقدت  تقرير  للمصادقة عىل 

والشؤون   التعلمي  املنبثقة عن جلنة  املؤقتة  الصحي جبهة الاس تطالعية  الوضع  الثقافية والاجامتعية حول 

 .2020دجنرب  12دجنرب اإىل  6و 2020 نونرب 15اإىل  10مكناس خالل الفرتتني من -فاس

 . لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  ▪
 

  13.21مرشوع قانون رمق  أ هنت خالل دراسة    2021يونيو    04عقدت اللجنة اجامتعا يوم امجلعة  

 . ابل غلبية بعد تعديهل رشوعت عىل امل حيث صادق، يتعلق ابلس تعاملت املرشوعة للقنب الهندي

حبضور الس يد    2021يونيو    02واكنت اللجنة قد رشعت يف مناقشة هذا املرشوع يوم ال ربعاء  

ادلاخلية   ومنح وزير  املرشوع  تقدمي  مت  التساؤلت    والاس امتعاقش ته  يث  حول  الوزير  الس يد  لرد 

 اللجنة. السادة أ عضاء  تدخالتوالاس تفسارات الواردة يف 

ويتوىخ مرشوع القانون حتسني دخل املزارعني وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضال عن  

الهندي   القنب  واس ترياد  ونقل وتسويق وتصدير  وتصنيع  نتاج  واإ بزراعة  املتعلقة  ال نشطة  اكفة  اإخضاع 

ؤسسات ومنتجاته لنظام الرتخيص، وخلق واكةل وطنية يعهد لها ابلتنس يق بني اكفة القطاعات احلكومية وامل

العمومية والرشاكء الوطنيني وادلوليني من أ جل تمنية سلسةل فالحية وصناعية تعىن ابلقنب الهندي مع  

 .احلرص عىل تقوية أ ليات املراقبة

جبارية   كام يقيض مرشوع القانون بفتح اجملال للمزارعني لالخنراط يف التعاونيات الفالحية، مع اإ

ع والتصدير، فضال عن سن عقوابت لردع اخملالفني ملقتضيات اس تالم احملاصيل من طرف رشاكت التصني

 .هذا القانون

رشعت خالل  2021يونيو  7الثنني  أ مس أ خر يوم  اعقدت اللجنة اجامتع من هجة أ خرى 

 .يتعلق بنظام ال مالك العقارية للجامعات الرتابية 57.19دراسة مرشوع قانون رمق يف 

 

 

 

 أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة... 

والمؤقتة....    
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 .الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج والدف اع   الخارجية   لجنة  ▪
 
 احا: ، عىل الساعة احلادية عرشة والنصف صب2021يونيو  08 الثالاثء   ❖

 دلراسة والتصويت عىل: ا 

يوافق مبوجبه عىل التفاقية حول املساعدة القضائية يف املادة اجلنائية وتسلمي    16.20مرشوع قانون رمق   .1

 .2019أ كتوبر  21املغربية وأ وكرانيا، املوقعة مبراكش يف اجملرمني بني اململكة 

يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأ ن نقل ال شخاص احملكوم علهيم بني اململكة    17.20مرشوع قانون رمق    .2

 .2019أ كتوبر  21املغربية وأ وكرانيا، املوقعة مبراكش يف 

لتعاون القضايئ يف املادة املدنية والتجارية بني يوافق مبوجبه عىل اتفاقية ل   18.20مرشوع قانون رمق    .3

 . 2019أ كتوبر  21اململكة املغربية وأ وكرانيا، املوقعة مبراكش يف 

يوافق مبوجبه عىل التفاق بني حكومة اململكة املغربية وال مم املتحدة خبصوص    75.20مرشوع قانون رمق    .4

فر  اإ والتدريب يف  الإرهاب  برانمج ماكحفة  نشاء مكتب  الإرهاب،  اإ املتحدة ملاكحفة  ال مم  ملكتب  التابع  يقيا 

 .2020أ كتوبر  6ابلرابط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي 

يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري بني حكومة اململكة    77.20مرشوع قانون رمق    .5

 .2020أ كتوبر  14ومبوسكو يف  2020بمترب س  14املغربية وحكومة روس يا الاحتادية، املوقع ابلرابط يف 

 

 

 .لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان   ▪
 :  ارشة صباحاعىل الساعة الع  2021يونيو  09 ال ربعاء ❖

o  عرض ومناقشة مرشوع التقرير ال ويل اخلاص ابلتفاقية ادلولية محلاية مجيع ال شخاص من

 الاختفاء القرسي؛ 

  :عىل الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال 2021 يونيو 10امخليس      ❖

o  مبثابة ميثاق املرافق العمومية.  54.19مواصةل دراسة مرشوع القانون رمق 

 

 

 

 برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....    
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 . لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  ▪
 :عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 2021يونيو  10امخليس    ❖

o  يتعلق بنظام ال مالك العقارية   57.19رمق  ادلراسة التفصيلية ملواد مرشوع القانون

 ؛الرتابيةللجامعات 

 الزوال:عىل الساعة الرابعة بعد  2021يونيو  11امجلعة  ❖

o ؛ت حول املرشوع أ خر أ جل لوضع التعديال 

 :عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 2021يونيو  14الثنني    ❖

o   البت يف التعديالت والتصويت عىل مواد مرشوع القانون املذكور أ عاله . 
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رئيس المجلس  رئيس المجلس يجري مياحثات مع   ▪
 . األعلى لدولة ليبيا 

 
 

أ كد رئيس جملس املستشارين الس يد  

،  2021يونيو    03يوم امخليس  حكمي بن شامش،  

للحوار   ادلامع  املغربية  للمملكة  الثابت  املوقف 

اللييب، والاخنراط يف املساعي الرامية اإىل  - اللييب

جتاوز لك العراقيل اليت حتول دون تثبيت احلل  

  وافق عليه بني اكفة ال طراف. الس يايس املت

الس يد  خالل    وقال  شامش،  بن 

اجمللس   رئيس  املرشي،  خادل  للس يد  اس تقبال 

ن اململكة املغربية ملزتمة ومنخرطة يف تشجيع احلوار بني ال شقاء  ال عىل دلوةل ليبيا الشقيقة مبقر جملس املستشارين، اإ

الهن الس ياس ية  التسوية  اإىل  التوصل  أ جل  من  الس يايس  الليبيني،  احلل  أ ن  يعترب  املغرب  أ ن  ُمضيفا  لل زمة،  ائية 

  التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من ال زمة.

وجدد الس يد بن شامش ثقته يف أ ن يتوصل الليبيون اإىل حل هنايئ يُريض اكفة ال طراف، مبا يس تجيب  

ة املغربية ادلامئ للمسامهة يف  لتطلعات الشعب اللييب يف ال من والاس تقرار والتمنية، مؤكدا اس تعداد اململك

رساء دوةل القانون واملؤسسات.   حتقيق تطلعات الشعب اللييب يف اإ

خادل املرشي، ابدلور الفعال اذلي يضطلع به املغرب من أ جل التوصل اإىل    أ شاد الس يدمن هجته،  

وهجات نظر خمتلف   احلل الس يايس املتوافق حول للملف اللييب، معتربا أ ن دور املغرب اكن حاسام يف تقريب

 ال طراف والتوصل اإىل توافقات من شأ هنا أ ن تعبد الطريق حنو التسوية الس ياس ية الهنائية لل زمة الليبية. 

الس يد خادل املرشي أ ن املغرب وفر الظروف املالمئة لل طراف الليبية لتحقيق توافقات هممة،   وأ كد

، مث لحقا حمطات طنجة وبوزنيقة، اليت سامهت 2015دجنرب    17وهو ما يعكسه اتفاق الصخريات املوقع يف  

 يف تقريب مواقف خمتلف ال طراف الليبية. 

وعرب الس يد املرشي عن ثقته وتفاؤل بأ ن يمت جتاوز لك العراقيل والإشاكلت اليت ما تزال مطروحة، 

أ ن   ُمربزا  وموحدة،  دميقراطية  دوةل  بناء  حنو  قدما  املقرروالسري  يف  الانتخاابت  يف    اإجراؤها    24ليبيا 

 ت الاس تقرار يف ليبيا. ن شأ هنا أ ن تكرس مسار ادلميقراطية وبناء املؤسسات وتثبي ، م2021دجنرب

 

... الرئاسة / العالق ات الخارجيةأنشطة    

والمؤقتة....    
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الجلسة العامة الخامسة    رين يشارك مجلس المستشا  ▪
 . عشر لبرلمان البحر األبيض المتوسط 

 
 

شعبة جملس املستشارين يف أ شغال اجللسة    تشارك

- 03بيض، وذكل يويم  العامة اخلامسة عرش لربملان البحر ال  

 عرب تقنية التواصل السمعي البرصي عن بعد.   2021يونيو    04

دوريش    افتتح  كرمي  الس يد  ادلورة  هذه  أ شغال 

رساةل مسجةل   وتال ذكل  ،رئيس برملان البحر ال بيض املتوسط

كوترييس   أ نطونيو  الس يد  سعادة   Antonioمن 

Guterres .ال مني العام لل مم املتحدة 

ادلورة انعقاد جلسة اللجنة  أ شغال هذه    وقد عرفت

هيم   يطاليا(    YanaChiaraEhmادلامئة الثالثة املعنية حبوار احلضارات وحقوق الإنسان برئاسة الس يدة ايان كيارا اإ )اإ

الاجامتع التحضريي للمنتدى الربملان النسايئ    انعقدرئيسة اللجنة ادلامئة الثالثة لربملان البحر ال بيض املتوسط، كام  

بحر ال بيض املتوسط، ابلإضافة جللسة اللجنة ادلامئة الثانية املعنية ابلتعاون الاقتصادي والاجامتعي والبييئ  برملان ال 

 )الربتغال(، رئيس اللجنة ادلامئة الثانية.  Pedro Roqueبرئاسة الس يد بيدرو رويك  

يونيو ابنعقاد    04امجلعة    أ شغال اجللسة العامة اخلامسة عرش لربملان البحر ال بيض املتوسط يوموتواصلت  

جلسة اللجنة ادلامئة ال وىل املعنية ابلتعاون الس يايس وقضااي ال من برئاسة الس يدة علياء بوران )ال ردن(، رئيسة  

 اللجنة ادلامئة ال ويل لربملان البحر ال بيض املتوسط. 

ان البحر ال بيض املتوسط،  الس يد املستشار الس يد حلو املربوح الرئيس الرشيف لربمل  قام ويف هذا الإطار  

 بعرض تقرير وتوصيات حول موضوع " القضااي ال منية املؤثرة يف منطقة برملان البحر ال بيض املتوسط". 

، ال مني  Sergio Piazziلعام سريجيو بياتزي    طرف ال منيتقدمي التقرير الإداري واملايل من    متكام  

عال  تالهال بيض املتوسط    العام لربملان البحر  ن نتائ الانتخاابت الافرتاضية لهيئة مكتب برملان البحر ال بيض  اإ

 املتوسط اجلديد ورئاسة برملان البحر ال بيض املتوسط. 

أ ن من الس يد حلو املربوح، عضو فريق ال صاةل واملعارصة،   الك  تضم  شعبة جملس املستشارين  يذكر 

 . والس يد عبد امحليد فاحتي، رئيس الفريق الاشرتايك
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مجموعة الصداقة والتعاون المغربية الف لسطينية   ▪
بمجلس المستشارين تجدد تضامنها الثابت مع  

 . القضية الف لسطينية 
 

جددت مجموعة الصداقة والتعاون املغربية 

ال   اليوم  املستشارين،  مبجلس  ربعاء  الفلسطينية 

والثابت   املطلق  تضامهنا  عىل  التأ كيد  ابلرابط، 

والشعب   الفلسطينية  القضية  مع  والالرشوط 

 .الفلسطيين

عقدته لقاء  يف  اجملموعة،  يوم    وحيت 

سفري فلسطني الس يد    مع  2021يونيو    02ال ربعاء  

الشعب   ونضالت  مصود  عاليا  الشوبيك،  جامل 

حق املدنيني العزل من أ طفال ونساء  الفلسطيين خاصة املقدس يني يف لك مواهجاهتم ضد الاعتداءات املقرتفة يف  

 .وش يوخ

واعتربت رئيسة اجملموعة، فاطمة الزهراء اليحياوي يف لكمة ابمس اجملموعة، أ ن القضية الفلسطينية تعد  

 .قضية وطنية اإىل جانب ملف الوحدة الرتابية للمملكة، وهو أ مر مت التأ كيد عليه يف مناس بات عديدة

الصداقة   مجموعة  رئيسة  شددت  القضية  كام  أ ن  عىل  املستشارين  مبجلس  الفلسطينية  املغربية  والتعاون 

الفلسطينية يه قضية مجيع املغاربة بلك أ طيافهم الس ياس ية والنقابية والشعبية ولك القوى احلية ابلبالد، مضيفة أ ن  

متجذرة وروحية  وجدانية  عالقة  التحديد  وجه  عىل  والقدس  بفلسطني  تربطه  املغرب   .الشعب 

أ كد السفري الفلسطيين، يف لكمة مماثةل، عىل أ مهية هذا التضامن وادلمع، لفتا اإىل أ نه “نرى دامئا يف   من جانبه،

 .“ املغرب معقنا ادلامع للقضية الفلسطينية وهو أ مر ابلغ ال مهية، ل ن اململكة بدل وازن ومؤثر يف حميطه

ادراته الإنسانية، ممثنا هجود واكةل بيت  وأ عرب، ابملناس بة، عن امتنانه جلالةل املكل محمد السادس عىل مب

 .مال القدس الرشيف، اليت تعمل عىل مدى س نوات دلمع املقدس يني عرب مشاريع خمتلفة تساعدمه عىل الصمود

التأ ثري ونقل اهلم الفلسطيين اإىل نظراهئم يف ادلول ال خرى    اإىل”ودعا الس يد الشوبيك مجموعة الصداقة  

نوها ابملوقف ادلويل املتضامن، ويف مقدمته موقف املغرب اذلي تربط شعبه ابلقدس  خاصة القارة الإفريقية “، م 

 .الرشيف روابط اترخيية وروحية معيقة ومتجذرة
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 ؛ جمللس املستشارين ال مانة العامة   ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)53728134الهاتف: 

 (212+)537728134الفاكس:

 Bulletin.internecc@gmail.com الإلكرتون:الربيد  

 www.chambredesconseillers.ma :العنوان الإلكرتون 


