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   2021/ 21جتماع رقم  ا  ▪
 2021  يونيو   14  اإلثنين ليوم              

 - بالغ   -
 

الإثنني    أ مس  عقد مكتب جملس املستشارين يوم

اجامتعا عن بعد، برئاسة رئيس اجمللس الس يد    2021يونيو    14

أ عامل  جدول  يف  للتداول  خصص  شامش،  بن  احلكمي  عبد 

 اجمللس.

رئيس   الس يد  توقف  ويف مس هتل هذا الاجامتع، 

لكة اجمللس والسادة أ عضاء املكتب عند املواقف ادلامعة للمم 

ثر اإصدار الربملان ال وروب  لقرار مناف لروح    املغربية عىل اإ

وفلسفة الرشاكة الاسرتاتيجية اليت جتمع بني املغرب والاحتاد 

 ال وروب يوم امخليس املنرصم.

قارية   برملانية  قلميية واحتادات  اإ املعرب عهنا من طرف تكتالت  ادلامعة  نوه مكتب اجمللس ابملواقف  وقد 

فريقيا والاحتاد الربملاين وهجوية وبرمل اانت صديقة وشقيقة يف هذا الصدد، وعىل رأ سها الربملان العرب وبرملان معوم اإ

العرب وجامعة ادلول العربية وال مانة العامة ملنظمة التعاون الإساليم وال مانة العامة جمللس التعاون اخلليجي وجملس  

لمين، انهيك عن البياانت التضامنية املعرب عهنا من قبل رئيس  الشورى مبملكة البحرين وجملس النواب جبمهورية ا

 مجموعة الصداقة الفرنس ية املغربية مبجلس الش يوخ الفرنيس وكذا أ عضاء عن الربملان ال وروب. 

ابلقاهرة   ويف س ياق متصل، قرر مكتب اجمللس املشاركة يف أ شغال دورة الربملان العرب املزمع عقدها

 2021يونيو    26، علام بأ ن هذا ال خري سوف يعقد يوم السبت  2021يونيو    28اإىل    22من    خالل الفرتة املمتدة

جلسة خاصة طارئة ملناقشة قرار الربملان ال وروب املذكور، يف س ياق اضطالع الربملان العرب مبسؤوليته القومية  

 يف التضامن مع اململكة املغربية وتأ ييدها يف مواهجة هذه ال زمة. 

تب اجمللس دعوة املستشارين أ عضاء شعبة الربملان املغرب مضن اللجنة الربملانية املشرتكة  كام قرر مك 

رشح   املغربية ال وروبية اإىل مبارشة التصالت مع أ عضاء جلنة الشؤون اخلارجية التابعة للربملان ال وروب، من أ جل

طار   اإ س بانيا، يف  اإ العليا وبسط ال س باب احلقيقية لل زمة اليت تس ببت فهيا  مواصةل الرتافع وادلفاع عن املصاحل 

   والقضااي العادةل للمملكة املغربية.
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وعىل مس توى مراقبة العمل احلكويم، فقد صادق مكتب اجمللس  

 . 2021يونيو  15عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم غد الثالاثء  

وعىل مس توى الترشيع، فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة  

الثالاثء  ع يوم  الشفهية،    2021يونيو    15امة  ال س ئةل  جلسة  بعد  مبارشة 

 لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة. 

عىل الساعة    2021يونيو  15ولرتتيب أ شغال هذه اجللسة، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثالاثء  

 احلادية عرش صباحا. 

حاةل ست نصوص ترشيعية توصل هبا اجمللس من الغرفة ال وىل عىل اللجان   كام اختذ مكتب اجمللس قرارا ابإ

 ادلامئة اخملتصة من أ جل الانكباب عىل دراس هتا يف أ قرب الآجال.

يداع تقرير جلنة التعلمي والشؤون الثقافية   وعىل صعيد أ شغال اللجان ادلامئة، فقد أ خذ مكتب اجمللس علام ابإ

مكناس خالل   –جامتعية حول املهمة الاس تطالعية املؤقتة اليت نظمهتا اللجنة بشأ ن الوضع الصحي جبهة فاس  والا

  .2020دجنرب  12اإىل  6والفرتة املمتدة من  2020نونرب  15اىل  10الفرتة املمتدة من 

حاةل التقرير املذكور عىل اجللسة العامة ملناقش ته، بعد استيفاء اكفة املساطر    وقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابإ

 من النظام ادلاخيل للمجلس. 130املنصوص علهيا يف املادة 

كام وافق مكتب اجمللس من حيث املبدأ  عىل تنظمي جلنة القطاعات الإنتاجية ملهمة اس تطالعية مؤقتة لعدد  

 من مؤسسات التكوين الفنديق والس يايح. 
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 2021/ 20اجتماع رقم   ▪
 2021  يونيو   07  اإلثنين ليوم  

 

الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  ا عن بعد،  اجامتع  2021  يونيو   07  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ال عضاء  ومشاركة بن شامش،  احلكمي   عبد 

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :      عبد الصمد قيوح  ▪

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :    الإهل احللوطي   عبد  ▪

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :     محيد كوسكوس  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    عبد القادر سالمة  ▪

 اخلامس للرئيس؛ اخلليفة   :    عبد امحليد الصويري   ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  ▪

 . أ مني اجمللس  :     تويزي أ محد   ▪

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة يف اعتذر عن فامي  

 ؛ حماسب اجمللس  :     احملرش   العرب  ▪

 ؛ 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 

    عقد جلسة  عىل    ابملوافقة   2021/ 20/ 01رار رمق  ق

مشرتكة   الثالاثءبرملانية  لالس امتع    سادس  يوم  املقبل،  اإىل يوليوز 

 من ادلس تور.  101لعمل احلكومة، طبقا ل حاكم الفصل  للحصيةل املرحليةعرض الس يد رئيس احلكومة 

   مع املؤسسات ادلس تورية   ة العالق  ❖

    جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية وجلنة التعلمي   بدعوة   02/20/2021رار رمق  ق

التابع    تقدمي املساعدة الالزمة لفريق البحثاإىل  والشؤون الثقافية والاجامتعية وجلنة القطاعات الإنتاجية  

 . ادلامعة لقواعد املنافسة الزنهية املامرسات حول للرأ ي اس تطالع  اإجناز جمللس املنافسة من أ جل 

 ال س ئةل الشفهية  ❖

     عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء    ابملصادقة   03/20/2021قرار رمق

  سالمة   عبد القادرللرئيس الس يد    الرابع ، برئاسة اخلليفة  الزوال  بعد  الثالثةعىل الساعة    2021  يونيو  08

 يف أ مانة اجللسة. والس يد أ محد تويزي

 الترشيع  ❖

     حاةل    2021/ 20/ 04قرار رمق مرشوعي قانونني أ ودعهام الس يد رئيس احلكومة ابل س بقية ابإ

يتعلق   57.19عىل اللجان ادلامئة اخملتصة. ويتعلق ال مر مبرشوع قانون رمق    دلى مكتب جملس املستشارين

  73.00بتغيري وتمتمي القانون رمق    79.19قانون رمق  بنظام ال مالك العقارية للجامعات الرتابية، ومرشوع  

حداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض ابل عامل الاجامتعية للرتبية والتكوين.  القاض ابإ

     رمق الثالاثء    بعقد   2021/ 20/ 05قرار  يوم  عامة  بعد    2021يونيو    08جلسة  مبارشة 

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

 املرشوعة للقنب الهندي. 

     عىل    2021يونيو    08ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  اإىل عقد    ابدلعوة   20/2021/ 06قرار رمق

 جلسة الترشيع. لرتتيب أ شغال ، صباحا احلادية عرش الساعة 

   العالقات اخلارجية  ❖

     اجامتع الش بكة الربملانية للنساء   عىل املشاركة يف أ شغال  ابملوافقة   2021/ 20/ 07قرار رمق

 . عرب تقنية التناظر املريئ عن بعد 2021يونيو  30التابعة للجمعية الربملانية للفرنكوفونية املزمع عقدها يوم 
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     عىل املشاركة يف ابملوافقة    2021/ 08/20قرار رمق  

امجلعية اجلهوية لإفريقيا التابعة للجمعية الربملانية للفرنكوفونية   أ شغال

املزمع عقدها بكينشاسا، مجهورية الكونغو ادلميقراطية، خالل الفرتة  

 . 2021يونيو   18اإىل  16املمتدة من 

     املرحةل الثالثة من دورة امجلعية   أ شغالعىل املشاركة يف  ابملوافقة    2021/ 09/20قرار رمق

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

   السادة املستشارين   شؤون  ❖

     الس يدةنص الاس تقاةل  بتالوة    2021/ 20/ 10قرار رمق هبا  تقدمت  البقال   اليت   رجاء 

حاةل   يف مس هتل أ ول جلسة معومية للمجلس،  الطاهري، عضو الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين، واإ

 عىل احملمكة ادلس تورية للبت فهيا.  ،نص وملف الاس تقاةل

   رشأاكت  ❖

     رمق توقيع  ابملوافقة  2021/ 20/ 11قرار  حلقوق   عىل  الوطين  اجمللس  مع  اتفاقية رشاكة 

 . عىل الساعة العارشة صباحا 2021يونيو  10الإنسان يوم امخليس 

دارية   شؤون  ❖  اإ

   حداث  عىل    ابملوافقة  2021/ 20/ 12قرار رمق عانة خاصة عن الوفاةاإ  لفائدة ذوي املوظفني.   اإ

  تعديل قرار مكتب اجمللس بشأ ن مقادير التعويض عىل  ابملوافقة    13/20/2021  رمق   قرار

 عن دورات اجمللس ورشوط منحه. 

  مقادير  عىل  ابملوافقة    14/20/2021  رمق   قرار لفائدة    املعاش  عىل  الإحاةل   منحةتعديل 

 .موظفات وموظفي اجمللس

 للمتابعة   قضااي 

تقرير حول لقاء الس يد ال مني العام جمللس املستشارين مع ممثيل صندوق الايداع   •

 . 2021يونيو  03والتدبري لالحتياط، بتارخي 
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مشروع الق انون    جلسة عمومية للدراسة والتصويت على  ▪
 . المتعلق باالستعماالت المشروعة للقنب الهندي 

▪  
برئاسة رئيس اجمللس الس يد حكمي     جلسة عامة    2021يونيو    08  يوم الثالاثء  عقد جملس املستشارين

املتعلق ابلس تعاملت املرشوعة للقنب الهندي،    13.21، ابل غلبية، عىل مرشوع القانون رمق  بن شامش صادق خاللها

 كام مت تعديهل داخل اللجنة اخملتصة.

وحظي مرشوع القانون، اذلي يتوىخ حتسني دخل املزارعني وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، مبوافقة  

 .أآخرين 11مستشارا ومعارضة  41

ن النص الترشيعي يأ يت لفتح   الس يدادلاخلية  قال وزير  وع،  للمرش يف معرض تقدميه  و عبد الوايف لفتيت اإ

آفاق تمنوية لفائدة ساكنة املناطق املعنية ابلزراعات غري املرشوعة للقنب الهندي، س امي أ نه تبني للمنتظم ادلول أ ن   أ

اإىل حد ما برامج التمنية البديةل ومل تفض    املقاربة الزجرية الرصفة املتضمنة يف النظام العاملي ملراقبة اخملدرات قوضت 

 .اإىل حلحةل الإشاكلت الاقتصادية والاجامتعية والبيئية اليت تعيشها ادلول املنتجة لهذه النبتة خصوصا دول اجلنوب 

وذكر بأ ن وزارة ادلاخلية قامت بدراسات ميدانية أ برزت من خاللها الآاثر الاكرثية للزراعات غري املرشوعة  

هندي عىل حصة املواطنني وتلوث الرتبة واجنرافها جراء اجتثات الغاابت واس تزناف الفرشة املائية، لفتا اإىل  للقنب ال 

يتعلق ابلنعاكسات الاجيابية عىل الاقتصاد الوطين معوما والتمنية احمللية خصوصا، فقد أ ظهرت هذه ادلراسات    فاميأ نه  

س تغالل الفرص اليت توفرها ال سواق العاملية لهذه النبتة واليت  أ ن املغرب يتوفر عىل مؤهالت كفيةل بمتكينه من ا

 .تعرف نسب منو مرتفعة

وشدد عىل أ نه حىت يتس ىن للمغرب جلب استامثرات كربى ورشاكت عاملية متخصصة يف هذا امليدان،  

اله  للقنب  املرشوعة  وتنظمي الاس تعاملت  تقنني  أ جل  من  الوطنية  القانونية  الرتسانة  تأ هيل  أ ن  يتحمت  علام  ندي، 

الاس تعاملت غري املرشوعة لهذه النبتة اكنت وستبقى حمظورة وجمرمة بقوة القانون، مؤكدا عىل الطابع الاس تعجال  

للعديد من ادلول من أ جل تطوير   القانونية ابلنظر اإىل الإقبال غري املس بوق  تأ هيل هذه الرتسانة  اذلي يكتس يه 

س تفادة من العائدات املالية اليت يدرها هذا النشاط، وأ ن أ ي تأ خري يف  الزراعة وتصنيع القنب الهندي، وذكل لال

 .هذا اجملال س يقلص من حظوظ البالد للظفر حبصصها من السوق العاملية للقنب الهندي

وخلص الس يد لفتيت اإىل أ ن مرشوع القانون يروم ابل ساس الريق ابملس توى الاجامتعي والرفاه العام  

اذلين يعيشون أ وضاعا مزرية ويف تدهور مس متر جراء الاخنفاض احلاد ل مثنة القنب الهندي غري املرشوع   للمزراعني

وجشع املهربني، يف حني أ ن الزراعات املرشوعة ميكهنا أ ن تضاعف من مداخيل هذه الرشحية من املواطنني وأ ن  

راط اكفة مكوانت اجملمتع، من برملان تصون حقوقهم وكرامهتم، مشددا عىل أ ن اإجناح هذا الورش رهني مبدى اخن

وحكومة وجامعات ترابية وجممتع مدين، من أ جل مواكبة بناءة لتزنيهل وجعهل عنرص اإجامع وركزية من راكئز التمنية  

 .املس تدامة للمناطق املعنية

 

ومية... الجلسات العم  

والمؤقتة....    
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للدراسة والتصويت على نصوص    جلسة عامة تشريعية   ▪
 . جاهزة 

 

املستشارين   يعقد  يونيو   15لثالاثء  ا  هيوم  جملس 

عامة   2021 جلسة  الشفهية،  ال س ئةل  جلسة  بعد  مبارشة 

لدلراسة والتصويت عىل   نيالقوانمشاريع    ترشيعية، ختصص 

 : التالية

قانون رمق   ▪ مبوجبه    16.20مرشوع  يوافق 

القضائية يف   املساعدة  التفاقية حول  عىل 

املادة اجلنائية وتسلمي اجملرمني بني اململكة  

مبراكش   املوقعة  وأ وكرانيا،    21يف  املغربية 

 ؛2019أ كتوبر 

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

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

رية  يوافق مبوجبه عىل اتفاقية للتعاون القضايئ يف املادة املدنية والتجا  18.20مرشوع قانون رمق   ▪

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

يوافق مبوجبه عىل التفاق بني حكومة اململكة املغربية وال مم املتحدة    75.20مرشوع قانون رمق   ▪

فريقيا التابع ملكتب ال مم املتحدة   نشاء مكتب برانمج ماكحفة الإرهاب والتدريب يف اإ خبصوص اإ

 ؛ 2020أ كتوبر  6لإرهاب، ابلرابط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي ملاكحفة ا

يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري بني حكومة  77.20مرشوع قانون رمق  ▪

 14ومبوسكو يف    2020سبمترب    14اململكة املغربية وحكومة روس يا الاحتادية، املوقع ابلرابط يف  

 ؛2020أ كتوبر 

 مبثابة ميثاق املرافق العمومية؛  54.19وع قانون رمق مرش  ▪

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

 

 جدول أعمال المجلس...
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 . والبنيات األساسية جنة الداخلية والجماعات الترابية  ل  ▪
 

أ هنت أ ن  القانون  بعد  ملواد مرشوع  التفصيلية  العقارية    57.19رمق    ادلراسة  ال مالك  بنظام  يتعلق 

لبت يف التعديالت  ل   خصص  2021يونيو    14الثنني  يوم أ مس  أآخر  عقدت اللجنة اجامتعا    ،الرتابيةللجامعات  

 .مرشوع القانون والتصويت عىل

 عىل املرشوع ابلإجامع. وقد صادقت اللجنة 

جاء املرشوع  هذا  أ ن  املتعلقة  يذكر  والعامة  اخلاصة  العقارية  ال مالك  منظومة  تدبري  أ جل حتديث  من 

مقتضيات دس تور   وأ يضا وفق  امحلاية،  لفرتة  تعود  لقوانني  واليت لزالت ختضع  الرتابية  والقوانني   2011ابمجلاعات 

 مصدرا همام خلَلق موارد ذاتية ودامئة التنظميية املتعلقة ابمجلاعات الرتابية، ابعتبار أ ن ال مالك العقارية امجلاعية تشلك

 .للجامعات الرتابية، وعنرصا حموراي يف تفعيل الربامج التمنوية الرتابية وأ لية هممة لتشجيع واس تقطاب الاستامثر

ف املساطر الإدارية والإجرائية املتعلقة ابخلصوص اإىل توحيد وتبس يط وتوضيح خمتلاملرشوع    وهيدف

عفاء امجلاعات الرتابية من أ داء الرسوم والرضائب  ابل مالك ا لعقارية للجامعات الرتابية العامة مهنا واخلاصة، كام يتوىخ اإ

 .واملس تحقات اخلاصة بعملياهتا العقارية اخملتلفة

 

 .اإلنسان لجنة العدل والتشريع وحقوق   ▪
 

  54.19واصةل دراسة مرشوع القانون رمق  خصص مل  2021يونيو    10امخليس  عقدت اللجنة اجامتعا يوم  

 مبثابة ميثاق املرافق العمومية. 

 ىل هذا املرشوع ابلإمجــــاع.وقد صادقت اللجنة ع

القانوين هذا    ويشلك اإىل  النص  الرامية  للجهود  العمويم، من  اس مترارا  املرفق  بأ داء وجناعة   الارتقاء 

مبادئ   اعامتد  تس تجيب   رمساط و خالل  معومية  خدمات  من  من الاس تفادة  املرتفق  لمتكني  اجليدة  احلاكمة 

وتدبري املرفق العمويم وجعل خمتلف العاملني   لمع  هيدف املرشوع اإىل تأ هيل، كام  حلاجياته وتطلعاته املتنامية

 .هبذه املبادئ واملساطر، سواء أ ثناء أ داء هماهمم الإدارية أ و يف عالقهتم ابملرتفقنييف هذا املرفق ملزتمني 

 

 

  2021يونيو     15  / 626العدد  - النشرة الداخلية  
2019 

 

 مجلس المستشارين 
 

 

اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...  أشغال  

والمؤقتة....    



10 
 

 

 

 

 

والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين في   الخارجية   لجنة  ▪
 .الخارج 

 
خصص لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني  2021يونيو  08 عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء

 التالية: 

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

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

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 

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

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

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

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

 .2020أ كتوبر  6قع بتارخي ابلرابط، اململكة املغربية، املو 

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

 .2020أ كتوبر  14ومبوسكو يف  2020سبمترب  14املغربية وحكومة روس يا الاحتادية، املوقع ابلرابط يف 
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 . لجنة القطاعات اإلنتاجية    ▪

  : ، عىل الساعة العارشة والنصف صباحا2021 يونيو 17 امخليس     ❖

o :دراسة مشاريع القوانني التالية 

 حبامية النبااتت.  يتعلق 76.17 مرشوع قانون رمق ▪

 يتعلق مبنتجات حامية النبااتت.  34.18مرشوع قانون رمق  ▪

 يتعلق ابملواد اخملصبة ودعامئ النبااتت.  53.18 مرشوع قانون رمق ▪

بسن أ حاكم جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحني املس تفيدين سابقا  63.18 مرشوع قانون رمق ▪

للفالحة من مكل ادلوةل   قابةل  أ و  أ راض فالحية  الرشيف  من  الظهري  يغري ويمتم مبوجبه  اخلاص 

( مبثابة قانون يتعلق مبنح  1972ديسمرب    29)  1392من ذي القعدة    22بتارخي   1.72.277 رمق

 بعض الفالحني أ راض فالحية أ و قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص. 

ة ورشاكت التوصية  بسن مقتضيات خاصة تتعلق ابقتناء رشاكت املسامه 62.19 مرشوع قانون رمق ▪

 ابل سهم عقارات فالحية أ و قابةل للفالحة خارج ادلوائر احلرضية. 

رمق ▪ قانون  لفائدة   93.17 مرشوع  ابل عامل الاجامتعية  الهنوض  مؤسسة  وتنظمي  حداث  ابإ يقيض 

     املوظفني وال عوان العاملني ابلقطاع الوزاري امللكف ابلصيد البحري.

 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. لجنة     ▪

 

 : عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 2021يونيو  17امخليس  ❖

حداث وتنظمي    73.00بتغيري وتمتمي القانون رمق    79.19تقدمي ومناقشة مرشوع قانون رمق    ▪ القاض ابإ

   .مؤسسة محمد السادس للهنوض ابل عامل الاجامتعية للرتبية والتكوين
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بالغ صادر عن مجلس المستشارين على إثر قرار   ▪
 . البرلمان األوروبي بشأن موضوع الق اصرين غير المصحوبين والهجرة 

 

 

وخصوصا  ال طراف  بعض  سعي  ثر  اإ عىل 

الربملانية الإس بانية مهنا، اإىل ما ميكن توصيفه ابلهروب 

حقام الربملان ال وروب يف ال زمة الثنائية اليت اإىل ال   مام واإ

معد  وبعدما  املغربية،  اململكة  مع  س بانيا  اإ فهيا  تس ببت 

جزء من أ عضاء الربملان ال وروب اإىل اإصدار بالغ فامي  

أ سامه مبوضوع القارصين غري املصحوبني والهجرة، اذلي  

،  2021يونيو    10صوت عليه هذا ال خري يوم امخليس  

عن فاإن   يعرب  املغربية  ابململكة  املستشارين  جملس 

 املالحظات والنقاط التالية:

• اإن جملس املستشارين بلك أ طيافه الس ياس ية ومكوانته الرتابية واملقاولتية واملهنية والنقابية،  

حتاد  يعرب عن اس تغرابه الكبري لهذا القرار املنايف لروح وفلسفة الرشاكة الوثيقة اليت جتمع بني املغرب والا

هذه  مبكتس بات  العبث  املعادية  ال طراف  لبعض  اليائسة  للمحاولت  القاطع  رفضه  ويسجل  ال وروب 

 الرشاكة وتعريض مس تقبلها للتشويش. 

• اجمللس، من منطلق انتصاره لروح الرشاكة ولفضائل الاحرتام املتبادل ولقمية احلوار الس يايس 

حقام الربملان ال ورو س بانيا املسؤولية الثابتة الرصحي، يعرب عن رفضه اإ ب يف أ زمة ثنائية تتحمل فهيا اجلارة اإ

الهجرة   مسأ ةل  اس تغالل  خالل  من  وذكل  املغربية،  للمملكة  الرتابية  الوحدة  قضية  جتاه  موقفها  بسبب 

واس تعامل هذه املأ ساة الإنسانية يف املزايدة الس ياس ية، وبنفس القوة فاإن اجمللس يرفض بشدة املغالطات 

 يف القرار بشأ ن سبتة احملتةل وينبه يف هذا الصدد اإىل خماطر القفز عىل أ حاكم التارخي واجلغرافيا. الواردة 

 

 

... الرئاسة / العالق ات الخارجيةأنشطة    

والمؤقتة....    
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ال وروبيني  الربملانيني  بعض  ناكر  اإ حملاوةل  أ سفه  عن  يعرب   •

والاحتاد   املغرب  بني  العالقة  جسلهتا  اليت  املشرتكة  للمكتس بات 

ملسؤولني ال وروبيني  ال وروب، وللتناقض مع املواقف اليت اختذها كبار ا

واملؤسسات ال خرى، واليت تنسجم مع مواقفهم الراخسة يف اعتبار املغرب رشياك رئيس يا وحليفا اسرتاتيجيا  

شاكلت الهجرة.  بشأ ن العديد من القضااي املركزية ومضهنا املرتبطة ابإ

وعىل رأ سها  • يشدد اجمللس عىل قناعته بأ ن قوة هذه الرشاكة تستند اإىل مبادئ وقمي مشرتكة،  

الاحرتام والثقة املتبادةل، والتضامن، مع مراعاة مصاحل لك طرف من ال طراف، والإدارة املشرتكة للقضااي  

الرئيس ية. كام يؤكد عىل أ ن هذه املبادئ ال ساس ية ل تزال قامئة وابلغة ال مهية للسعي اإىل حتقيق هذه  

 الرشاكة.

ما مع قميه ومبادئه اليت تؤكدها وتقرها املنظومة  انسجا  ٬• اجمللس جيدد التأ كيد عىل أ ن املغرب

القانونية واحلقوقية املدسرتة يف أ مسى وثيقة تعاقدية ابململكة؛ يول أ مهية كبرية ملسأ ةل جهرة القارصين غري  

طار تعاون قامئ عىل وقاية   املصحوبني وما فئت يعمل عىل حنو وثيق مع رشاكئه، ول س امي ال وروبيني، يف اإ

 ودة القارصين، امتثال لاللزتامات ادلولية.وحامية وع

• كام يمثن هبذه املناس بة، جتديد تأ كيد جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، يف الفاحت من  

املرفوقني 2021يونيو   غري  املغاربة  القارصين  لقضية  الهنائية  التسوية  أ جل  من  السامية  تعلاميته  عىل   ،

نظام  للمملكة  املوجودين يف وضعية غري  واثبت  الزتام واحض  كتعبري عن  ال وروبية،  ادلول  بعض  ية يف 

 املغربية.

عنه  عربت  اذلي  ابلتضامن  والاعزتاز  للتنويه  املناس بة  هذه  املستشارين  جملس  يغتمن  ذ  واإ

نه يؤكد عىل اس مترار تعبئة اكفة مكوانته م  ن  الاحتادات الربملانية العربية والإفريقية مع اململكة املغربية، فاإ

أ جل ادلفاع عن املصاحل العليا والقضااي العادةل للمملكة املغربية، من خالل مواصةل الرتافع والتواصل مع  

منطق   اإىل  احلنني  أ دجلة  حماوةل  اإىل  مهنا  تنجر  مل  اليت  ال وروب، وخصوصا  الربملان  خمتلف مكوانت 

مالء القرارات والاختيارات رمغ قلهتا، ورشح وبسط ال س باب   احلقيقية لل زمة اليت تس ببت الوصاية واإ

أ راضهيا،   أ عراف حسن اجلوار واملواثيق ادلولية عرب السامح لولوج  س بانيا من خالل خرق لك  اإ فهيا 

وبأ سلوب تدلييس وهبوية مزورة لشخص مهتم جبرامئ الإابدة والاغتصاب وغريها من اجلرامئ اليت ترىق  

 اإىل الانهتاك اجلس مي حلقوق الإنسان.
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اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب واالتحاد   ▪
األوروبي "تستغرب لقرار البرلمان األوروبي  

 وتستنكر مناورات بعض األطراف" 

 

بني   املشرتكة  الربملانية  اللجنة  عقدت 

الإثنني   ال وروب،  والاحتاد  يونيو    14املغرب 

طارئا 2021 اجامتعا  النواب،  جملس  مبقر   ،

اللجنة،   هترأ س رئيس  بلعسال  شاوي  الس يد 

ومتثيلية  الغرفتني  من  اللجنة  أ عضاء  وحبضور 

قرار   أ عقاب  يف  وذكل  الربملانية،  الفرق  مجيع 

الصادر يف   ال وروب  يونيو، حول   10الربملان 

  موضوع القارصين والهجرة.

اس تغراهبا عن  اللجنة  أ عربت  جتمع  وقد  اليت  الرشاكة  لعمق  "املعارض  بـ  وصفته  اذلي  للقرار 

املغرب وابلحتاد ال وروب"، كام استنكرت اللجنة خالل الاجامتع ذاته ما مسته "مناورات بعض ال طراف  

حقام  س بانيا ابإ  الاحتاد ال وروب".   يف الربملان ال وروب الهادفة اإىل حتويل أ زمة ثنائية بني املغرب واإ

"توظيف  موضوع  الطارئ،  هذا الاجامتع  اللجنة خالل  أ فراد  انقشها  اليت  احملاور  ومن مضن 

س بانيا ك داة يف هذه ال زمة الثنائية مغيبة مسؤوليهتا يف هذا اجملال واملتجسدة   الربملان ال وروب من طرف اإ

املتع ومناوراهتا  للبوليساريو،  الومهي  الزعمي  اس تقبال  الوطين  يف  ابلإجامع  اليت حتظى  القضااي  ددة ضد 

 املغرب عىل رأ سها قضية الصحراء املغربية".

واعتربت اللجنة يف البالغ اذلي صدر عقب الاجامتع، واذلي تاله رئيس اللجنة أ مام أ نظار 

غرب  وسائل الإعالم احلارضة أ ن "قرار الربملان ال وروب يعد تنكرا لالإجنازات واملاكسب اليت حققها امل

والاحتاد ال وروب، خصوصا عىل مس توى الثقة املتبادةل وتقامس املعلومة والعمل املشرتك ملواهجة لك 

 أ شاكل التطرف والهجرة غري الرشعية".

وخرج اجامتع اللجنة ابلتشديد عىل تنايف قرار الربملان ال وروب مع مواقف الاحتاد ال وروب  

املغر  تعترب  واليت  أ خرى،  دولية  لل من والاس تقرار  ومؤسسات  منوذجا  يشلك  اسرتاتيجيا  ب "رشياك 

 والتمنية يف املنطقة اليت تمتزي ابلتوتر وعدم الاس تقرار".
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يف املقابل، مثن أ عضاء اللجنة املشرتكة التعلاميت امللكية السامية اليت أ صدرها جالةل املكل محمد  

أ جل تسوية هنائية لقضية جهرة القارصين غري   السادس تعقيد  سابقا من  املصحوبني، واذلين يعانون من 

داعني يف الآن ذاته نظراءمه  ، الإجراءات واملساطر ليت حالت منذ س نوات دون حل هنايئ لهذا املشلك

تفعيل اللجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب والاحتاد ال وروب، ك لية للحوار  عن اجلانب ال وروب اإىل 

 قضااي املركزية اليت هتم الرشاكة بني اجلانبني.الربملاين والتعاون املشرتك حول ال

ال وروب، اذلين "مل ينساقوا وراء مناورة   الربملان  بأ عضاء  اللجنة يف بالغها اخلتايم  وأ شادت 

بعض ال طراف املناوئة انطالقا من قناعهتم بقوة ومتانة الرشاكة القامئة بني الاحتاد ال ورب واملغرب كرشيك  

"، معربة يف الس ياق نفسه عن "خالص التقدير والامتنان للربملاانت الوطنية، موثوق به وذي مصداقية

والاحتادات الربملانية العربية والإفريقية، ومنظمة التعاون الإساليم، وجامعة ادلول العربية، وجملس التعاون 

 اخلليجي عىل تضامهنم مع اململكة املغربية ضد قرار الربملان ال وروب".

رجات هذا الاجامتع، تأ كيد اللجنة عىل مواصةل العمل مع رشاكهئا يف الربملان  واكن من مضن خم

ال وروب من أ جل تعزيز املكتس بات، وترس يخ عالقات التعاون والرشاكة بني املغرب والاحتاد ال وروب،  

حول اإىل جانب فتح حوار مبارش مع خمتلف الفرق الس ياس ية املمثةل ابلربملان ال وروب، لتعميق النقاش  

 وهجات النظر يف خمتلف امليادين.
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االتحاد  - مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب  ▪
األوروبي السابقة، تأسف لتوظيف قضية الهجرة  

- بهدف إضف اء بعد أوربي على األزمة المغربية 
 . االسبانية 

 
 

الصداقة  أ عرب مجموعة  أ عضاء 

املغرب ال وروب-الربملانية  مبجلس   ،الاحتاد 

حيال   العميق  أ سفهم  عن  املستشارين 

بعض ال وساط املناوئة للرشاكة بني   توظيف

لقضية  ال وروب  والاحتاد  املغربية  اململكة 

الهجرة هبدف اإضفاء بعد أ ورب عىل ال زمة  

  .الاس بانية -املغربية 

أ عضاء  اجملموعة يوم الثالاثء  وأ كد 

نأ سف بشدة لتوظيف بعض ال وساط املناوئة للرشاكة اخمللصة واملثالية "يف ترصحي حصفي    2021يونيو   08

املتعلقة ابلقارصين غري املرفوقني،   الهجرة، ول س امي تكل  املغربية والاحتاد ال وروب لقضية  اململكة  بني 

ال زمة الثنائية ولرصف انتباه الرأ ي العام ال وروب عن السبب احلقيقي وذكل هبدف اإضفاء بعد أ ورب عىل  

س بانيا   براهمي غال  واملغرب،لل زمة الس ياس ية احلالية بني اإ ثر ولوج املدعو اإ بطريقة رسية اإىل فضاء   عىل اإ

دخاهل خفية وهبوية مزورة اإىل مستشفى لوغرونيو  ."  ش نغن واإ

دراج مرشوع قرار عىل جدول أ عامل اجللسة العامة للربملان    أ كدوا أ يضاكام   أ هنم تلقوا ابندهاش اإ

خالل   "توظيف مزعوم للقارصين من قبل السلطات املغربية"بشأ ن    ،2021يونيو    10امخليس    ال وروب،

لصة أ زمة الهجرة يف سبتة، معتربين أ ن هذه املناورة اليت تفق وراءها بعض ال وساط املناوئة للرشاكة اخمل

واملثالية بني اململكة املغربية والاحتاد ال وروب، تندرج يف اإطار حماوةل لرصف انتباه الرأ ي العام ادلول  

س بانيا   .عن أ زمة س ياس ية ثنائية حبتة بني املغرب واإ
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ثر ولوج   املدعو  وذكر املصدر ذاته بأ ن هذه الازمة جنمت عىل اإ

محمد بن  "  امسزورة حتمل  غال رسا اإىل فضاء ش نغن وهبوية م  ابراهمي

أ نه متابع أ مام احملامك الإس بانية بهتمة ارتاكب جرامئ خطرية   ، علام"بطوش

املواقف الصادقة واملبادرات "اجلنس ية الإس بانية، مؤكدا عىل    بعضهم حيملون  الضحااي،ضد العديد من  

س   ابن ال زمة الاكاتلنية هبدف دمع مملكة اإ بانيا يف معركهتا املرشوعة للحفاظ  اليت اختذهتا اململكة املغربية اإ

 ".عىل س يادهتا الوطنية ووحدهتا الرتابية

املغرب الربملانية  الصداقة  أ عضاء مجموعة  مبادرة صاحب -ومثن  عاليا  السابقة،  ال وروب  الاحتاد 

اجلالةل املكل محمد السادس اذلي تفضل بتجديد تعلاميته السامية للحكومة من أ جل تسوية هنائية لقضية 

قارصين املغاربة غري املرفوقني واذلين مت حتديد هويهتم عىل الوجه ال مكل ويوجدون يف وضع غري قانوين  ال

 .يف بعض البدلان ال وروبية

عامل   ودعوا من هجة أ خرى، والتحيل بروح    املسؤولية  أ  مبد نظراءمه أ عضاء الربملان ال وروب اإىل اإ

بناءة من أ جل تعزيز الرشاكة الاسرتاتيجية بني اململكة املغربية والاحتاد ال وروب وابلتال املسامهة يف 

تسوية هذه ال زمة الثنائية، مس تحرضين عالقات الصداقة والتعاون القامئة بني الربملانيني املغاربة ونظراهئم  

 .بني اجلانبنيال وروبيني يف اإطار الرشاكة الاسرتاتيجية 
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 . مذكرة تف اهم بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق االنسان توقيع   ▪

 

ترأ س الس يد حكمي بن شامش، رئيس جملس 

اجمللس   املستشارين، رئيسة  بوعياش،  آمنة  أ والس يدة 

صباح الإنسان،  حلقوق  يوم    الوطين 

عىل 2021يونيو10امخليس للتوقيع  ُخصص  اجامتعا   ،

الوطين  واجمللس  املستشارين  جملس  بني  تفامه  مذكرة 

التعاون والعمل حلقوق الانسان، وذكل يف اإطار تكريس  

الربملان وتبادل اخلربات بني  تعزيز وتقوية مسامهة  عىل 

 املؤسس تني يف هذا اجملال. 

وأ كد الس يد بن شامش، يف لكمة هل ابملناس بة، أ ن جملس املستشارين اعمتد اسرتاتيجية معل   

من    نسان،طموحة تتضمن عدد من الإجراءات ذات الصةل املبارشة ابلعتبار ال فقي ملقاربة حقوق الا

مع   مالءمته  منظور  من  القوانني  ومقرتحات  مشاريع  دلراسة  واملؤسسايت  التقين  الإطار  تعزيز  أ برزها 

لهيا، ووضع اإطار مهنجي لعتبار مقاربة النوع يف  التفاقيات ادلولية اليت صادق علهيا املغرب أ و انضم اإ

الآاث وترتيب  املستشارين  ادلس تورية جمللس  ال دوار  النظام  ممارسة خمتلف  مس توى  التنظميية وعىل  ر 

ذلكل، س امي    ادلاخيل  ل  التعددي،  اجملمتعي  والنقاش  العمويم  للحوار  فضاءات  تنظمي  اإىل  ابلإضافة 

الاقتصادية   ابحلقوق  للمتتع  الفعيل  الطابع  وحتقيق  ادلس تور  لإعامل  الرئيس ية  املوضوعات  خبصوص 

 والاجامتعية والثقافية والبيئية.

امش ال مهية اليت تكتس هيا الرشاكة بني جملس املستشارين ومعهد ادريس وأ برز الس يد بن ش

خيص    فاميبزنكري حلقوق الانسان، عىل مس توى تزنيل مقتضيات خطة العمل الس نوية بني اجمللسني  

ودمع  الشق املتعلق ابلتكوينات، وذكل من خالل تنظمي دورات تكوينية لفائدة أ عضاء وأ طر اجمللسني،  

 ارين الربملانيني يف جمال حقوق الانسان.املستش قدرات
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آمنة بوعياش، رئيسة اجمللس الوطين   من هجهتا، أ كد الس يدة أ

حلقوق الانسان، ال مهية اليت تكتس هيا مذكرة التفامه املوقعة مع جملس املستشارين، عىل مس توى مأ سسة  

 حلقوق الانسان أ نشأ  ال ليات  الرشاكة القامئة بني املؤسس تني، مشرية يف هذا الصدد اإىل أ ن اجمللس الوطين

العمل ابلرشاكة  اإىل  ابلنس بة  بعد الاس تدامة  اس تحضار  أ مهية  وأ برزت  الرشاكة.  مبأ سسة هذه  الكفيةل 

القامئة بني اجمللسني، منوهة ابلتفاعل الإجياب جمللس املستشارين مع أ نشطة واقرتاحات ومبادرات وتوصيات 

 اجمللس الوطين حلقوق الانسان. 

ال  الوطين حلقوق الانسان  وأ برزت  اجمللس  بني  والعمل  التعاون  أ مهية  بوعياش    وجملس س يدة 

املستشارين من أ جل تزنيل ال ليات التعاقدية من خالل مالءمة الترشيعات ادلاخلية مع املعاهدات ادلولية 

لهيا.   املتعلقة حبقوق الانسان اليت صادق علهيا املغرب أ و انضم اإ

املستشارين واليت يرسي مفعولها ملدة ثالث س نوات    وقعت مبقر جملسوتقوم مذكرة التفامه، اليت  

قابةل للتجديد التلقايئ لنفس املدة، عىل التعاون والعمل عىل اعتبار املقاربة املرتكزة عىل حقوق الانسان 

 يف جمالت الترشيع ومراقبة العمل احلكويم وتقيمي الس ياسات العمومية وادلبلوماس ية الربملانية. 

بني جملس التعاون  حلقوق  وسينصب  الوطين  واجمللس  مذكرة    املستشارين  مبوجب  الانسان، 

هتم ابخلصوص استشارة اجمللس الوطين حلقوق الانسان   التفامه، عىل الإجناز املشرتك واملنسق للربامج اليت

 الإنساين  مشاريع املعاهدات والتفاقيات املتعلقة حبقوق الانسان والقانون ادلول   ال دراسة أ ثرجم  يف

املوجودة قيد املصادقة عىل املنظومة القانونية الوطنية وعىل الزتامات اململكة يف جمال حقوق الانسان، 

العمومية  الس ياسات  تقيمي  املساعدة يف جمال  الوطين حلقوق الانسان وتقدميه  وكذا استشارة اجمللس 

ادلبلوم لعمل  س ناد اجمللس  واإ ومواكبة  التفامه  املتعلقة حبقوق الانسان،  الربملانية. ومبوجب مذكرة  اس ية 

املوقعة سينصب العمل عىل دمع القدرات يف جمال حقوق الانسان والقانون ادلول حلقوق الانسان  

 والقانون ادلول الإنساين، وتنظمي أ نشطة مشرتكة يف جمال الهنوض بثقافة حقوق الانسان.
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