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 جملس املستشارين أ منيحول مشاركة 
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 برملان أ مرياك الوسطى واملهمة املنجزةبطاقة تقنية حول  .1

 

قلميية هامة تضم التعريف    انئبا عن لك دوةل( 41)   انئبا 410برملان أ مرياك الوسطى يعد منظمة ترشيعية ا 

 . الرسي املباارالقرتاع الوسطى ، يمت انتخاهبم ابميثلون بدلان أ مرياك 

 -نياكراغوا– José Antonio Alvaradoالس يد  الرئيس احلايل

 (اال نشاء)التوقيع عىل معاهدة  0291:اترخي التأ سيس

ىل ماكتب فرعية يف مجيع عوامص ادلول ال عضاء0220غواتاميال )منذ س نة  :مقر ال مانة العامة  ( *ابال ضافة ا 

 عضو مالحظ دامئ :عضوية الربملان املغريب

 غواتاميال، السالفادور، الهوندوراس، نياكراغوا، ابانما، مجهورية ادلومينياكنادلول ال عضاء:

 اتيوان-: الربملان املغريب، املكس يك، فينزيويال، بورتو ريكو، مجهورية الصنيال عضاء املالحظون

 اللجان ادلامئة:

 جلنة الشؤون الزراعية, والصيد البحري, البيئة واملوارد الطبيعية. 

 جلنة التمنية احمللية ومشاركة املواطنني 

  والرايضة والعلوم والتكنولوجياجلنة الرتبية والثقافة 

  املرأ ة والطفوةل والش باب وال رسةجلنة، 

 اقتصادايت واملالية،-جلنة املاكرو 

  ،جلنة الس ياحة 

  الهجرة،شؤون ادلولية و  العالقاتجلنة 

  الاجامتعي، والساكن، والشغل والنقاابت، وال منجلنة الصحة 

  اال نسانالعمويم والسمل وحقوق  ال منجلنة، 

 ،جلنة الاندماج والتجارة والتمنية الاقتصادية 

 واملؤسسات اجلهوية،لشؤون القانونية جلنة ا 

  والشؤون احلزبيةجلنة الس ياسة، 



 

 

4 

  فريقياجلنة الساكن ال صليني واملنحدرين من  ا 

 بعثة ال وروالت EUROLAT 

 

 ال هدا:

 المتثيل ادلميقراطي والس يايس لشعوب أ مرياك الوسطى؛ 

 قلميي واحتاد شعوب املنطقة؛ ىل حتقيق التاكمل اال  طار نظام يسعى ا   ممارسة املهام الربملانية يف ا 

 ممارسة القيادة الفعاةل وادلميقراطية بني خمتلف ال طرا: اال قلميية؛ 

  ة يف البناء التدرجيي واملرحيل الحتاد أ مرياك الوسطى ومجهورياملسامهة و حتقيق التمنية املس تدامة

 ادلومينياكن؛

  نشاء جممتع  يسود  العدل والرعاية والسالم واحرتام حقوق اال نسان.فيه ا 

 

 

 س ياق وأ هدا: املشاركة
 

، اليت وقعها ىبرملان أ مرياك الوسطدلى مالحظ دامئ كعضو  املستشارينلس جمتفاقية انضمام ال تفعيال

شارك الس يد املستشار امحد ، 2015 أ كتوبر  14بتارخي ، الس يد رئيس اجمللس، عبد احلكمي بنشماش

ن اجل تعزيز م امجلعية العامة لربملان أ مرياك الوسطىيف أ شغال بعامصة مجهورية غواتاميال، اخلريف، 

حضور اجمللس هبذه املؤسسة الربملانية الهامة مبنطقة أ مرياك الوسطى، والتعريف ابملسار ادلميقراطي 

يت تعرفها القضااي والرهاانت ال للمغرب وخمتلف اال صالحات اليت اعمتدهتا اململكة مع التعريف بأ مه

 .بالدان
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 ى. اس تقبال الس يد رئيس برملان امرياك الوسط4

 

 

 
 

 45يوم االثنني  رئيس برملان أ مرياك الوسطى، José Antonio Alvaradoاس تقبل الس يد 

ادلكتورة كزنة الغايل،  انئبة رئيس جملس النواب، والس يد امحد اخلريف أ مني وعضو  ،4102يناير 

 مكتب جملس املستشارين.

مبمثيل جمليس برملان  Doctor José Antonio Alvaradoيف مس هتل اللقاء رحب الس يد الرئيس 

 رب لتعزيز العالقاتيت يبذلها املغاململكة املغربية دلى برملان أ مرياك الوسطى وعرب عن تقديره للجهود ال

 .مع بدلان أ مرياك الوسطى

كما عرب الس يد الرئيس عن ارتياحه دلى علمه ابختيار الس يد امحد اخلريف ممثال جمللس املستشارين، 

الوسطى،  خاصة لكونه وزيرا سابقا منتداب دلى وزير اخلارجية والتعاون ابحلكومة دلى برملان أ مرياك 

 املغربية.

 من التواصل س ميكن الربملانينيويف ختام لكمته أ كد الس يد الرئيس أ ن هذا احلضور املغريب املمتزي 

قلميية وادلولية وتكل ذات الاهامتم املشرت  ك وتبادل التجارب ادلامئ والفعال بشأ ن العديد من القضااي اال 

 .واخلربات



 

 

6 

لس يد اسعادته بلقاء   أ عرب الس يد امحد اخلريف، عضو مكتب جملس املستشارين عنمن هجته 

وسطى وادلور أ مرياك ال لتطور العالقات بني املغرب ودول طى وعن تمثينهرئيس برملان أ مرياك الوس

ىل أ ناذلي يلعبه برملان أ مرياك الوسطى يف هذا اجملال ريبا بتوقيع ستتوج ق هذه العالقات ، مشريا ا 

هتنئته للس يد  ما قدمك اتفاقية التعاون والرشاكة يف امليدان الفاليح بني املغرب وبدلان أ مرياك الوسطى.

José Antonio Alvarado  ،عىل الثقة اليت حظي هبا من خالل رئاس ته لربملان أ مرياك الوسطى

للعمل عىل تعزيز العالقات بني املؤسس تني  تعداده واس تعداد جملس املستشارينوعرب عن اس  

جناح معل برملان أ مرياك الوسطى وتوطيد عالقات التعاون والرشاكة يف  الترشيعيتني واال سهام يف ا 

 ريب.الوسطى والشعب املغ أ مرياكخمتلف القضااي ذات الاهامتم املشرتك ملا خيدم مصاحل شعوب 
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 . حفل اداء القسم3

 

انئب رئيس امجلهورية،  "Jafeth Cabreraالس يد "ابلقرص الرئايس مجلهورية غواتاميال وبرئاسة 

 داءأ  الوسطى، واليت ختللهتا مراس مي  أ مرياكامجلعية العامة لربملان  ،4102يناير  41 ال ربعاءانعقدت يوم 

 .دالقسم والتسلمي الرمسي للمهام للسادة النواب واملالحظني اجلد

 

 

 

اخلريف عضو  لس يد امحدل الوسطى بتسلمي املهام  أ مرياكالقسم تفضل رئيس برملان  أ داءخالل حفل 

، ويف الوسطى مرياكأ  القسم بصفته ممثال دامئا للمجلس دلى برملان  أ دائهمكتب جملس املستشارين بعد 

ط تصفيقات وحتااي وس لكمته رحب رئيس برملان أ مرياك الوسطى ابملستشار امحد اخلريف وبدله املغرب

 .ناحلارضي
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 . حضور اجامتع فريق الوسط ادلميقراطي بربملان امرياك الوسطى2
 

، لالجامتع اذلي عقده فريق يناير 42الثالاثء  حرض الس يد املستشار امحد اخلريف يوم

 الوسطى. أ مرياكالوسط ادلميقراطي بربملان 

الاجامتع اذلي اكن خمصصا النتخاب الرئاسة واملكتب املسري اجلديد للفريق، انقش خالهل احلارضون 

ملؤمتر ال طرا: يف اتفاقية اال طار لل مم املتحدة حول التغريات  40ادلورة الـ أ مه خالصات وقرارات 

ىل  31من  انعقدت(، اليت 40املناخية )كوب   .ابريسلعامصة الفرنس ية دجنرب اب 00نونرب ا 

الوسطى  مرياكأ  اليت تعرفها منطقة  اال شاكالتخمتلف  حيث اس تعرض أ عضاء فريق الوسط ادلميقراطي

 حدىا  عىل مس توى التغريات املناخية وما تفرضه من مشالك بيئية ومن حتوالت جتعل من املنطقة 

ض ت عن مقة اجئ والقرارات اليت متخمعاانة من الكوارث الطبيعية، منتقدين النتو هشاشة  ال كرثالنقط 

ىلقرارات مضلةل وال ترىق  أ هنامعتربين  ، و21كوب  مبنطقة  مس توى الانتظارات والتحدايت املرتقبة ا 

 الوسطى. أ مرياك

 

شارين، مثل جملس املست اللكمة مل  الس يد رئيس فريق الوسط ادلميقراطي أ عطىويف هذا الصدد، 

هجود املغرب يف تمنية املوارد املائية والتكيف مع   حيث اس تعرض الس يد املستشار امحد اخلريف 

 ضافةا   خاصة اسرتاتيجية تمنية املوارد املائية وحماية ال حواض املائية واملواقع الطبيعية أ اثر تغريات املناخ

ىل  س ياسة بناء السدود. ا 

، مبراكش " 44ضيف لفعاليات مقة" كوب احلارضين ابن املغرب س يكون البدل امل الس يد املستشار ذكر 

شهر نونرب املقبل، حيث أ كد عىل أ ن هذه الاس تضافة تشلك فرصة لدلول ال عضاء بربملان أ مرياك 

الوسطى للتحضري القوي واحلضور الفعال للمغرب من اجل العمل عىل جتاوز لك ما يعتربونه تقصريا 

 مرضية للقمم السابقة. أ و نتاجئ غري
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 . اجامتعات اللجن ادلامئة بربملان امرياك الوسطى5

 .واملؤسسات اجلهويةجلنة الشؤون القانونية 5.0

 

امرياك  بربملان نة الشؤون القانونية واملؤسسات اجلهويةجل  ، عقدت4102يناير  42صبيحة يوم الثالاثء 

الوسطى، اجامتعا حرضه خمتلف ممثيل ادلول الاعضاء اضافة اىل ممثيل الربملان املغريب، ادلكتورة كزنة 

 الغايل انئبة رئيس جملس النواب والس يد امحد اخلريف امني وعضو مكتب جملس املستشارين.

 

 سطى املشرتكة، حيثالاجامتع خصص لتدارس مرشوع انشاء اللجنة الاوروبية والامريكية الو 

لقة ملتعالس ياس ية املؤطرة والتقنية ا عرض املتدخلون وهجات نظرمه حول املرشوع، خاصة يف اجلوانب

 بعدد الاعضاء املقرتحني عن لك جانب.

ممثل جملس املستشارين الس يد امحد اخلريف، اعرب يف مداخلته عن سعادته حلضور اشغال اللجنة، 

خذ فكرة ااجامتعات خمتلف اللجان ادلامئة بربملان امرياك الوسطى من اجل  مؤكدا انه يسعى حلضور 

 عن طبيعة ومواضيع اش تغالها قبل الاخنراط الهنايئ يف احدى اللجان ادلامئة.

وفامي خيص موضوع النقاش، اكد الس يد املستشار ان املغرب دليه جتربة رائدة يف الرشاكة مع الاحتاد 

داخل  عرضا امه الادوار اليت يلعهبا الربملان املغريب، ومضنه جملس املستشارينوالربملان الاروبيني، مس ت

اللجنة املغربية الاروبية املشرتكة، ويه التجربة اليت ميكن لربملان امرياك الوسطى الاس تفادة مهنا خالل 

 مناقش ته وحتضريه للجنة املشرتكة مع الربملان الارويب.

اس تعداد جملس املستشارين لتعزيز حضوره ودمعه لعمل برملان امرياك كما عرب الس يد املستشار عن 

 الوسطى من اجل اراكة وتعاون اسرتاتيجي خيدم القضااي الاساس ية لبدلان املنطقة واململكة املغربية.

 

 .الهجرةجلنة العالقات ادلولية وشؤون 5.4

 

افة اجامتعا حرضه ممثلو ادلول الاعضاء اض الهجرةجلنة العالقات ادلولية وشؤون مبقر الربملان، عقدت 

 ادلكتورة كزنة الغايل انئبة رئيس جملس النواب والس يد امحد اخلريف امنياىل ممثيل الربملان املغريب، 

 وعضو مكتب جملس املستشارين.
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اللجنة ابحلضور املغريب، كما عرب عن امهية حضور وزير منتدب اعضاء  يف بداية الاجامتع رحب 

 يف الشؤون اخلارجية والتعاون ابملغرب  يف تدعمي معل اللجنة.سابق 

الس يد امني اجمللس، املستشار امحد اخلريف عرب بدوره عن سعادته وامتنانه للرتحيب اذلي ملسه يف 

خمتلف مكوانت برملان امرياك الوسطى، مؤكدا ان جملس املستشارين دليه رغبة كبرية يف تعزيز عالقاته 

ومع خمتلف برملاانت بدلان امرياك الوسطى، مركزا عىل الامهية اخلاصة اليت يولهيا  مع هذه املكوانت

 .املغرب لعالقاته مع دول امرياك الالتينية ودول امرياك الوسطى عىل اخلصوص

كما اشار الس يد املستشار اىل ادلور اذلي ميكن ان يلعبه املغرب اكرضية هامة وبوابة منفتحة لبدلان 

   تعزيز حضورها ب افريقيا وادلول املغاربية والعربية والاسالمية. املنطقة من اجل

 

 

 

 .جلنة الشؤون الزراعية, والصيد البحري, البيئة واملوارد الطبيعية5.3

 

يناير،  49اجامتعها يوم امخليس .الشؤون الزراعية, والصيد البحري, البيئة واملوارد الطبيعيةجلنة عقدت 

بربملان أ مرياك الوسطى، حيث ركزت لك املداخالت عىل اعزتازها حبضور  حبضور ممثيل ادلول ال عضاء

ضافية ونوعية ل شغال الربملان ولعمل  املغرب وقناعهتا الراخسة ابن هذا احلضور يشلك دعما وقمية ا 

 .اللجنة عىل اخلصوص

 

لتغريات ا حيث تناول ت املداخالت اال شاكالت الكربى اليت تعانهيا منطقة أ مرياك الوسطى عىل مس توى

صادية والاجامتعية الاقت ةللتمنيعهنا من كوارث طبيعية وصعوابت وعراقيل كربى  بوما يرتتاملناخية 

الغذايئ عىل  وال منابملنطقة، خاصة عىل مس توى احلفاظ عىل الرثوات الطبيعية املائية والغابوية 

 اخلصوص.

براهماكربى التفاقية التعاون والرشاكة املزمع  أ مهية أ ول تاملداخالت   اجملال مع امللكة املغربية يف ا 

 الفاليح، حيث طالب املتدخلون عىل رضورة التعجيل بتوقيع هذه االتفاقية.

الس يد املستشار امحد اخلريف، عرب خالل مداخلته عىل ان النقاش جيب ان ينصب حول س بل 

 ه.ض الواقع وتتبعها ادلامئ وليس فقط التوقيع رمغ أ مهيتتنفيذ وجتس يد هذه االتفاقية عىل ار 

يف  املغرب بدل يفي ابلزتاماته وان هذه االتفاقية مدرجة ابلفعلان ممثل جملس املستشارين، أ كد عىل 

معل الوزارات املعنية ابملغرب، يبقى فقط الاشاكل مؤسسايت وذو طابع قانوين، عىل اعتبار  أ جندة

رمغ ، الوسطى مرياكأ  بربملان  ال عضاءيوقعوا االتفاقية مع نظراهئم ابدلول  أ نجيب  ةاملسؤولني املغارب أ ن
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 أ مامالرتافع و ادلور اذلي يلعبه هذا الربملان مع جمليس الربملان املغريب يف التحسيس واحملاججة  أ مهية

 .ال جالاملسؤولني احلكوميني قصد جتس يد هذا التعاون والرشاكة يف اقرب 

 اس تعرض التجربة املغربية يف جمال التكيف مع التغريات املناخية والس ياسة املائية الس يد املستشار

أ مرياك الوسطى قة نطدمع م  اليت انهتجها منذ بداية اس تقالهل، ويه التجربة اليت متكن املغرب اليوم من

 ومصاحبة براجمها يف هذا اجملال.

 

 . املتابعة اال عالمية للمشاركة 2
 

وتسلمه الرمسي ملهامه مكراقب دامئ جمللس املستشارين دلى برملان أ مرياك الوسطى، بعد أ دائه القسم 

سلط ت العديد من املواقع ادلولية والصحف احمللية جبمهورية غواتاميال  الضوء عىل هذا اخلرب وأ ولته 

 أ مهية كربى.

صة في" يف قصاالاس باين، نقال عن الواكةل الاس بانية لل خبار " اي « terra.es »حيث أ فاد موقع 

حت ت عنوان " ممثل املغرب يؤدي القسم مكراقب دلى أ مرياك الوسطى"، أ ن الس يد امحد اخلريف ممثل 

جملس املستشارين ابململكة املغربية أ دى القسم بربملان أ مرياك الوسطى اذلي يتواجد مقره جبمهورية 

 غواتاميال.

، مجلهورية غواتاميال ابلقرص الرئايسهام رمسيا الصحيفة أ ضاف ت أ ن املستشار الربملاين املغريب تسمل امل 

، ونقل ت انئب رئيس امجلهورية "Jafeth Cabreraضور "وحب املقر السابق حلكومة مجهورية غواتاميال

اللكمة الرتحيبية لرئيس برملان أ مرياك الوسطى دلى توش يحه للس يد امحد اخلريف ابلشارة الرمسية 

 للربملان.

 انضمام املغرب لهذه املؤسسة الربملانية الهامة بأ مرياك الوسطى. كما ذكرت الصحيفة بتارخي

" مقاال عن هذا احلدث، حيث سلط ت الضوء عىل أ مهية حضور انئب foxnewsبدوره افرد موقع "

رئيس مجهورية غواتاميال لهذه املراس مي اليت أ دى فهيا ممثل جملس املستشارين املغريب القسم وتسمل 

 مئ جمللس املستشارين دلى برملان أ مرياك الوسطى.رمسيا همامه مكراقب دا

الصحيفة ركزت عىل ال مهية اليت يولهيا املغرب يف عالقاته ببدلان ومنطقة أ مرياك الوسطى، حيث 

، بعد زايرة 2015ذكرت أ ن الربملان املغريب وقع عىل اتفاقية انضمامه لربملان أ مرياك الوسطى يف يونيو 

ريب لرئاسة هذه املؤسسة، وأ كدت أ ن املغرب رخس حضوره ابملنطقة بعد معل قام هبا وفد برملاين مغ

فاقية، يسمح االت، ومبقتىض هذه الوسطى أ مرياكعضو  مبنطقة الاندماج دلول انضمامه كعضو مالحظ 

للمغرب ابملشاركة يف اجامتعات جمالس الوزراء لتدعمي الاندماج والتعاون، من اجل التمنية املس تدامة 

حق  ىلا  جماالت خمتلفة مهنا اجملال الاقتصادي، و التكنولويج و العلمي و البييئ. ابال ضافة للمنطقة يف 
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اليت يقررها  وأ  تكل اليت ختصها مباارة  أ والتدخل يف اجملاالت اليت تدخل مضن اهامتم منظمة س ياك، 

ماكنيةكما تعطي هذه االتفاقية للمغرب،  أ عضاؤها ات الصداقة قتقوي عال أ نمن شاهنا  أ جندةتقدمي  ا 

 .و التعاون بني املغرب، ودول منطقة الاندماج دلول امرياك الوسطى

 كما افردت الصحف الوطنية واجلهوية العديد من املقاالت لتغطية هذه املشاركة الهامة.

ىل املوقع الرمسي  ضافة ا  هذا وقد غط ت هذا احلدث أ يضا العديد من املواقع احمللية جبمهورية غواتاميال ا 

 لربملان امرياك الوسطى وموقع الربملان امللحق جبمهورية نياكراغوا.

 
 


