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اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....
▪ اجتماع رقم 2022-2021/05
ليوم اإلثنين  08نونبر 2021
-بالغ-

عقد مك تب مجلس المستشارين يوم اإلثنين  8نونبر  2021اجتماعا برائسة رئيس المجلس السيد
النعم ميارة ،خصص للتداول في جدول اعمال المجلس برسم السبوع الجاري.
في مستهل هذا الجتماع ،توقف السيد رئيس المجلس والسادة اعضاء المك تب عند مضامين
الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وايده يوم السبت
المنصرم ،بمناسبة الحتفاء بالذكرى السادسة والربعين للمسيرة الخضراء ،والذي جدد فيه جاللته
التاكيد على التزام المملكة المغربية بالخيار السلمي ،وبوقف إطالق النار ،ومواصلة التنسيق والتعاون
مع بعثة المينورسو في نطاق اختصاصاتها المحددة ،وكذا تشبث المملكة المغربية بمبادرة الحكم الذاتي
في إطار السيادة المغربية ،كحل وحيد واوحد ،ضمن المسار السياسي الممي ،لوضع حل نهائي لهذا
النزاع اإلقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء ،التي ل تفاوض بشانها.
وبهذه المناسبة ،جدد السيد رئيس المجلس والسادة اعضاء المك تب التاكيد على كامل فخرهم
واعتزازهم بالمك تسبات التي حققها المغرب في هذا الصدد ،وفي مقدمتها تامين معبر الكركرات وفتحه
من جديد امام الحركة التجارية ،وكذا العتراف المريكي بمغربية الصحراء ،وفتح ما يزيد عن  24تمثيلية
قنصلية لدول شقيقة وصديقة بمدينتي الداخلة والعيون.
وفي ذات السياق ،عبر السيد رئيس مجلس المستشارين والسادة اعضاء المك تب عن عميق
امتنانهم وبالغ تقديرهم لكل مكونات القوات المسلحة الملكية ،والدرك الملكي ،والمن الوطني،
والقوات المساعدة ،واإلدارة الترابية ،والوقاية المدنية ،على تجندهم الدائم ،تحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وايده ،للدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على امنه
واستقراره ،مجددين التاكيد على انخراط مجلس المستشارين وتعبئته الدائمة للدفاع عن الوحدة
الوطنية والترابية ،وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها القاليم الجنوبية للمملكة.
مجلس المستشارين
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وفي سياق متصل ،اتخذ مك تب المجلس قرارا بفتح المجال
امام كل مكونات المجلس لتناول الكلمة ،بشكل استثنائي ،خالل حصة السئلة الشفهية ليوم الثالثاء
تاسع نونبر  ،2021في إطار التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي.
كما اتخذ مك تب المجلس قرارا باحتضان ندوة يوم الثالثاء  09نونبر  2021على الساعة الخامسة
والنصف مساء ،لتقديم ك تاب "الصحراء :افول الشمولية" ،لمؤلفه الكاتب اإلسباني " José María
 ،"Lizundiaبحضور السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية ،استمع اعضاء المك تب لعرض تقدم به عضو المجلس السيد
احمد الخريف ،على إثر مشارك ته ضمن وفد عن مجلس المستشارين في اشغال الجمعية العامة للبرلمان
النديني وفعاليات الذكرى  42لتاسيسه ،والتي احتضنتها جمهورية كولومبيا خالل الفترة الممتدة من 25
إلى  29اك توبر .2021
إثر ذلك ،رحب مك تب المجلس بالتوصيات الواردة في التقرير ،وتم التفاق على إقرار تقليد يتم
بموجبه عرض تقارير الوفود التي تشارك في مهام دبلوماسية باسم المجلس امام اعضاء المك تب،
لمناقشتها عقب كل مشاركة.
وبخصوص التنسيق مع مجلس النواب ،قرر مك تب المجلس الدعوة إلى عقد اول اجتماع للجنة
التنسيق للتداول في اربع قضايا ذات راهنية :تعديل النظامين الداخليين للمجلسين ،والدبلوماسية
البرلمانية ،وبرمجة الجلسات الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة ،والتدابير
المرتبطة بإحداث القناة البرلمانية.
وعلى مستوى العالقات مع المؤسسات الدستورية ،تقرر تعميم الدراسة التي انجزها المجلس
القتصادي والجتماعي والبيئي ،بطلب من مجلس المستشارين ،في موضوع "التعويض عن فقدان
الشغل :اية بدائل في ضوء مقتضيات القانون اإلطار المتعلق بالحماية الجتماعية" ،إلى جانب الراي
الصادر عن مجلس المنافسة حول "وضعية المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب" ،على كافة
السيدات والسادة اعضاء المجلس ،في افق تنظيم يومين دراسيين بتنسيق مع اللجنتين الدائمتين
المختصتين ،قصد تملكهما واستثمار مخرجاتهما في مبادرات تشريعية ورقابية.
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وعلى مستوى السئلة الشفهية ،وافق مك تب المجلس على
جدول اعمال جلسة السئلة الشفهية ليوم الثالثاء  09نونبر  2021على
الساعة الثالثة بعد الزوال ،والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري
الموجه لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول "مستجدات القضية
الوطنية".
كما اخذ مك تب المجلس علما بالمحاور الربع لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسات
العامة ضمن جلسات السئلة الشهرية ،التي تقترحها اللجينة المحدثة من طرف المك تب ،بعد تجميع
وتبويب اقتراحات الفرق والمجموعات في هذا الشان .ويتعلق المر بالمحاور التالية:
الحماية الجتماعية رافعة لتحقيق السلم الجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية

.1
للمواطنين؛
 .2الراسمال البشري وتحديات النموذج التنموي؛
 .3تحسين تنافسية القتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق
العدالة المجالية؛
 .4اإلصالح اإلداري وتحديات الرقمنة وترسيخ قيم الشفافية.
وعلى صعيد اخر ،اطلع اعضاء مك تب المجلس على سيناريوهات مناقشة مجلس المستشارين
لمشروع قانون المالية لسنة  ،2022والتي تقرر عرضها على ندوة الرؤساء في اجتماعها المبرمج يوم الثالثاء
 9نونبر  2021على الساعة الثانية عشر والنصف زوال ،بعد التداول فيها ضمن لقاء تنسيقي مع السادة
رؤساء اللجان الدائمة على الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم.
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▪ اجتماع رقم 2022-2021/04
ليوم اإلثنين  01نونبر 2021

عقد مك تب مجلس المستشارين يوم اإلثنين  01نونبر  2021اجتماعا برائسة رئيس المجلس
السيد النعم ميارة ،ومشاركة العضاء السادة:
أ
الخليفة الول للرئيس؛
:
▪ محمد حنين
أ
الخليفة الثاني للرئيس؛
:
▪ احمد اخشيشن
▪ فؤاد القادري
الخليفة الثالث للرئيس؛
:
الخليفة الرابع للرئيس؛
:
▪ المهدي عثمون
▪ عبد السالم بلقشور
الخليفة الخامس للرئيس؛
:
محاسب المجلس؛
:
▪ محمد سالم بنمسعود
محاسب المجلس؛
:
▪ ميلود معصيد
محاسب المجلس؛
:
▪ عبد ا إل له حفظي
أ
امين المجلس؛
:
▪ مصطفى مشارك
أ
امين المجلس.
:
▪ جواد الهاللي
فيما اعتذرت عن المشاركة في هذا الجتماع ،السيدة:
▪

:

صفية بلفقيه

أ
امينة المجلس.

وقد انعقد هذا الجتماع بحضور السيد عبد الوحيد خوجة ،المين العام للمجلس.

مجلس المستشارين
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القرارات الصادرة عن الجتماع
❖شؤون تنظيمية
 قرار رقم  2022-2021/04/01بانتداب الخليفة الول للرئيس ،السيد محمد
حنين ،والخليفة الثاني للرئيس ،السيد احمد اخشيشن ،في عضوية لجنة التنسيق بين مجلسي
البرلمان.
 قرار رقم  2022-2021/04/02باعتماد تصميم جلوس السيدات والسادة اعضاء
المجلس بقاعة الجلسات وفق التوزيع الذي تم التفاق عليه في اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد
بتاريخ  12اك توبر .2021
 قرار رقم  2022-2021/04/03بتوجيه رسالة جوابية إلى السيد منسق مجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للتذكير بان توزيع حصص السئلة يخضع لقاعدة التمثيل
النسبي وفق احكام النظام الداخلي للمجلس ،وبان مك تب المجلس قد شكل في اجتماع سابق
لجينة تشتغل على إعداد تصور عام إلعادة تصميم جلسات السئلة الشفهية.
 قرار رقم  2022-2021/04/04بتكليف الخليفة الثاني للرئيس ،السيد احمد
اخشيشن ،بإعداد تصور عام بشان مواصلة تنظيم فعاليات المنتدى البرلماني للعدالة الجتماعية
والملتقى البرلماني للجهات ،وإحداث فعاليات حوارية اخرى بشراكة مع الغرف المهنية والتحاد
العام لمقاولت المغرب.
أ
❖جلسة السئلة الشفهية
 قرار رقم  2022-2021/04/05بالموافقة على جدول اعمال جلسة السئلة
الشفهية ليوم الثالثاء  02نونبر  2021على الساعة الثالثة بعد الزوال ،برائسة الخليفة الثالث
للرئيس السيد فؤاد القادري ،والسيد مصطفى مشارك في امانة الجلسة.
أ
❖المحاور المقترحة لجلسة السئلة الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة
 قرار رقم  2022-2021/04/06بتشكيل لجينة تضم الخليفة الثالث للرئيس
السيد فؤاد القادري ،ومحاسبي المجلس السيد ميلود معصيد والسيد عبد اإلله حفظي ،لتجميع
وتبويب المحاور المقترحة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية للجلسة الشهرية لمساءلة السيد
رئيس الحكومة حول السياسات العامة.
مجلس المستشارين
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❖الدبلوماسية البرلمانية
 قرار رقم  2022-2021/04/07بالمشاركة في اشغال الجمعية  143لالتحاد
البرلماني الدولي المزمع عقدها بالعاصمة مدريد خالل الفترة الممتدة من يوم  26إلى غاية يوم 30
نونبر .2021
 قرار رقم  2022-2021/04/08بتوسيع النقاش بشان مشروع اإلطار العام
لستراتيجية العمل الدبلوماسي للمجلس برسم الولية الجارية.
❖شؤون إادارية
 قرار رقم  2022-2021/04/09باستصدار بطاقات إسمية للسيدات والسادة
اعضاء المجلس في شكل جوازات مرور.
 قرار رقم  2022-2021/04/10بتكليف اإلدارة باتخاذ كل التدابير الالزمة من
اجل توفير كافة وسائل العمل لفائدة السيدات والسادة اعضاء المجلس ولفائدة المصالح اإلدارية
التابعة له.

قضايا للمتابعة
▪ النصوص المتبقية قيد الدرس من المجلس المنتهية وليته (مشاريع القوانين،
ومقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب)؛
▪ وجوب تصريح اعضاء المجلس بممتلكاتهم داخل اجل  90يوما من تاريخ افتتاح الولية
التشريعية الحالية ،طبقا لحكام القانون التنظيمي رقم  51.07يقضي بتتميم القانون
التنظيمي رقم  32.97المتعلق بمجلس المستشارين؛
▪ تصريح كل عضو من اعضاء المجلس بمجموع النشطة المهنية والمهام النتخابية التي
يزاولها ،خالل اجل  30يوما الموالية لفتتاح الولية التشريعية او لك تساب صفة عضو
بمجلس المستشارين (المادة  5من النظام الداخلي)؛
▪ انتخاب مكاتب اللجان الدائمة.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة....

والمؤقتة....

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

عقدت اللجنة اجتماعا يوم الثنين  08نونبر  2021خصص لتقديم مشروع قانون رقم 38.15
يتعلق بالتنظيم القضائي ،ومشروع قانون رقم  95.17يتعلق بالتحكيم والوساطة التفاقية ،وذلك بحضور
السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل
وجدير بالذكر ان مشروع القانون الول يرمي إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق اسس جديدة
قادرة على ضمان النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وانواع الهيائت القضائية ،مما
سيمكن من توطيد الثقة والمصداقية تحقيقا لالمن القضائي والحكامة الجيدة في إطار دولة الحق
والقانون.
اما المشروع الثاني الذي يتعلق بالتحكيم والوساطة التفاقية ،فيندرج في سياق استكمال تنزيل
المخطط التشريعي في مجال إصالح منظومة العدالة ،وفي إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية
الوطنية المؤطرة لمجال المال والعمال.
ولجل ذلك ينص المشروع على توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات
الطابع المدني ،وعدم إخضاع المحكم لرقابة اي جهة قضائية ،وإمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق
الوساطة التفاقية بواسطة رسالة إلك ترونية معدة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...
▪

رئيس المجلس يجري مباحثات مع رئيس برلمان أمريكا الالتينية
والكراييب.

عقد السيد النعم ميارة ،رئيس مجلس
المستشارين ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى
والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي ،يومه
الثنين  08نونبر  ،2021لقاء مع رئيس برلمان امريكا
الالتينية والكراييب ،السيد خورخي بيزارو إستيبان،
وذلك عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.
وشكل هذا اللقاء مناسبة ابرز خاللها
الجانبان ،الدينامية المتميزة التي تعرفها عالقات
التعاون والصداقة القائمة بين البرلمان المغربي وضمنه
مجلس المستشارين وبرلمان امريكا الالتينية والكراييب ،وسبل استثمار ما تمت مراكمته من مك تسبات
في مسار هذه العالقات ،وتوطيدها بما يخدم مصالح شعوب المنطقتين اإلفريقية والمريكولتينية.
وفي هذا اإلطار ،ابرز السيد رئيس مجلس المستشارين ،اهمية مبادرة تاسيس منتدى برلماني
يضم برلمانات دول إفريقيا وامريكا الالتينية والكراييب ،ك فضاء للعمل المشترك ،والية للحوار السياسي
البرلماني وإغناء النقاش والتشاور البرلماني اإلفريقي المريكو لتيني حول القضايا الستراتيجية ذات
الولوية ،مؤكدا في هذا الصدد ،ان الرغبة الراسخة لمكونات المجلس لتعزيز هذا المسار ،تتماشى مع
الخيار الستراتيجي للمملكة المغربية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب ،وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده
جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وايده.
كما اعتبر السيد النعم ميارة ،انه بصفته رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس
المماثلة بإفريقيا والعالم العربي ،باعتبارها من بين المنظمات البرلمانية الموقعة على اإلعالن التاسيسي
لمنتدى "افرولك" ،فهو معني بالنخراط الفعلي والكامل في تفعيل مضامين هذا اإلعالن الذي اسند
لرئيس ي البرلمان المغربي بتنسيق مع رائسة "البرلتينو" ،مهمة مباشرة التشاور والتواصل مع مختلف
البرلمانات الجهوية من اجل الهيكلة الفعلية لهذه المبادرة ،والعمل على تحويلها إلى واقع سياسي على
اساس بنية تنظيمية مرنة ،اعتبارا لهميتها في استكشاف سبل وإمكانيات الندماج الجهوي وتعزيز
التعاون جنوب جنوب ،وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني ،يرتكز على تمتين
نسيج المصالح القتصادية والتجارية والروابط اإلنسانية بين المنطقتين اإلفريقية والمريكولتينية
والكراييب ،وكذا الية للترافع البرلماني عن القضايا المشتركة ،ومجابهة التحديات المطروحة ،وإسماع
صوت شعوب المنطقتين في مختلف المحافل الدولية.
مجلس المستشارين
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من جهته ،عبر رئيس برلمان امريكا الالتينية والكراييب،
الذي كان مرفوقا خالل هذه المباحثات بالمين العام التنفيذي السيد
الياس كاستيو ،عن إشادته وتقديره العميق لمستوى العالقات المتميزة
التي تجمع المؤسستين التشريعيتين ،مبرزا في هذا الصدد امتنان كافة
مكونات البرلتينو ،لمجلس المستشارين بالمملكة المغربية ،على
الدعم الذي تم تقديمه من اجل إنشاء مك تبة تفاعلية بمقر هذه الهيئة البرلمانية اإلقليمية ،المتواجد
بجمهورية بنما ،مؤكدا في هذا الصدد على الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه هذا الفضاء المغربي ،لما
يمثله من رمزية على اهمية التعاون بين المملكة المغربية وبرلمان امريكا الالتينية والكراييب ،كمنصة
للتعريف بالثقافة والتاريخ الحضاري للمملكة المغربية وفضاء لترسيخ الموروث الثقافي واإلنساني المشترك
القائم على القيم والقواسم المشتركة بين المملكة المغربية وبلدان امريكا الالتينية والكراييب.
وابرز رئيس برلمان امريكا الالتينية والكراييب ان هذا الدعم وكذا الدور الذي تلعبه المؤسسة
التشريعية المغربية في تنزيل مضامين اإلعالن التاسيسي لمنتدى افرولك ،يجسد الموقع والمكانة التي
يحظى بها المغرب في محيطه اإلقليمي والجهوي ،والذي يمكنه من لعب دور محوري في تسهيل التواصل
والتقارب بين بلدان المجموعتين الفريقية والعربية وبلدان امريكا الالتينية ،كما تؤهله ليكون ارضية
متينة لبناء مستقبل مشترك.
وفي اختتام هذه المباحثات ،لم يفت السيد رئيس مجلس المستشارين ،التعبير عن امتنانه
وتقدير كافة مكونات المجلس للموقف النبيل لبرلمان امريكا الالتينية والكراييب بخصوص القضايا العادلة
للمملكة المغربية ،وخصوصا موقف هذه الهيئة البرلمانية اإلقليمية الوازنة على إثر التطورات التي عرفها
المعبر الحدودي للكركرات وما اعقبها من تدخل سلمي حازم للمملكة المغربية ،حيث انضم برلمان امريكا
الالتينية والكارييب ،من خالل بالغه الصادر في  04دجنبر  2020إلى اصوات المجتمع الدولي الداعمة
لجهود المملكة المغربية للبحث عن حل سياسي دائم وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
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▪

استقبال السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية فيتنام
االشتراكية بالرباط.

استقبل رئيس مجلس المستشارين ،السيد
النعم ميارة ،السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية
فيتنام الشتراكية بالرباط ،السيدة دانغ تهي تهو ها،
وذلك يومه الخميس  4نونبر  2021بمقر مجلس
المستشارين.
في بداية هذا اللقاء هنات السفيرة السيد النعم
ميارة على انتخابه رئيسا جديدا لمجلس المستشارين،
متمنية له كامل التوفيق في مهامه.
وخالل هذا اللقاء ،ثمن رئيس مجلس
المستشارين مستوى عالقات الصداقة الجيدة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام
الشتراكية ،القائمة على روابط إنسانية وتاريخية مشتركة ،وقيم التفاهم والحترام المتبادل ،وكذا التعاون
والتشاور والتنسيق في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية حول القضايا ذات الهتمام المشترك.
ودعا السيد النعم ميارة ،الجانب الفيتنامي إلى استثمار كل الفرص المتاحة والمؤهالت التي
يزخر بها البلدان بحكم موقعهما الجغرافي في مختلف المجالت لتقوية وتمتين العالقات القتصادية
بينهما ،مشددا في هذا السياق على ضرورة تشجيع تبادل الزيارات بين رجال اعمال البلدين ،والنهوض
بالعالقات التجارية والقتصادية لترقى إلى مستوى العالقات السياسية المتميزة.
كما ابرز اهمية العمل البرلماني المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الطراف في الرتقاء
بالعالقات بين المؤسستين التشريعيتين إلى مستوى اوسع من التعاون والتشاور خدمة للمصالح
المشتركة للبلدين الصديقين ،وكذا في تعزيز انخراط مجلس المستشارين في التحادات البرلمانية
الجهوية اإلقليمية باسيا.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية ،جدد السيد النعم ميارة التنويه بموقف جمهورية فيتنام
الشتراكية بتجميد العتراف بالجمهورية الوهمية ،ودعم جهود المم المتحدة ،من اجل إيجاد حل
سياسي للنزاع اإلقليمي المفتعل في القاليم الجنوبية للمملكة المغربية ،مبرزا في هذا الصدد اهمية
وجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
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من جانبها عبرت السيدة دانغ تهي تهو ها ،السفيرة المفوضة
فوق العادة لجمهورية فيتنام الشتراكية بالمغرب عن اعتزازها بهذا
اللقاء ،وعن الستعداد للعمل المشترك على استثمار كل الفرص
المتاحة لتعميق وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات القتصادية والجتماعية
والتنموية ،في إطار اليات الشراكة والتعاون ،معبرة عن تقديرها لما حققته المملكة المغربية من إصالحات
عميقة طالت مختلف المجالت.
واعتبرت السفيرة ان الموقع الجيو استراتيجي للبلدين يشكل عامال مشجعا لتعزيز وتوطيد
العالقات الثنائية بين البلدين على مختلف الواجهات ،إذ ان جمهورية الفيتنام ستستفيد من الموقع القوي
للمغرب داخل القارة اإلفريقية لتطوير عالقاتها مع البلدان اإلفريقية .وبدوره سيستفيد المغرب ،من الموقع
الذي تحتله جمهورية فيتنام الشتراكية لتعزيز عالقاته مع دول جنوب شرق اسيا.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتنويه بجودة عالقات الصداقة العريقة التي تجمع بين البلدين
والشعبين ،واستحضار المحطات التاريخية التي عززت اواصر الصداقة المغربية الفيتنامية.
كما تطرق الجانبان للمستوى الجيد للتعاون الثنائي في المجال السياسي والدبلوماسي ،لسيما
في الذكرى ال  60إلقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين ،حيث سجال بارتياح دعم البلدين المتبادل
لمواقف كليهما في المحافل اإلقليمية والدولية.
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▪

رئيس المجلس يعقد لق اء تناظريا مع األمانة العامة لرابطة مجالس
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم
العربي.

عقد السيد النعم ميارة ،رئيس مجلس
المستشارين ،بصفته رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي،
اجتماعا تنسيقيا مع اعضاء المانة العامة لهذه المنظمة
البرلمانية التي تضم الدول العربية واإلفريقية ذات
الثنائية البرلمانية ،من اجل تسطير برنامج العمل
المقبل للرابطة ،وذلك يوم الربعاء  03نونبر  2021عبر
تقنية التناظر المرئي عن بعد.
وفي بداية هذا اللقاء اكد السيد النعم ميارة،
مواصلة العمل على مد جسر التواصل بين المنطقتين العربية واإلفريقية ،وتقوية عالقات التعاون
والشراكة في مختلف المجالت ،وإقامة فضاء للحوار والتنسيق والتشاور يقوم على اساس الدفاع عن
المصالح والتطلعات المشتركة للدول اإلفريقية والعربية.
وشدد السيد النعم ميارة على انه خالل فترة رائسته للرابطة ،سيحرص على النهوض بدور الرابطة
بشكل فاعل ،يمكن من تعزيز التعاون الدولي من خالل دعم ومواكبة الجهود البرلمانية العربية
واإلفريقية في المحافل والمنظمات الجهوية واإلقليمية والدولية ،وكذلك تشكيل منصة للتعاون جنوب-
جنوب كمحور استراتيجي في الرؤية المتبصرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وايده
من خالل ترسيخ النفتاح على منطقة امريكا الالتينية وفق برنامج عمل مشترك مع مجالس الشيوخ بهذه
البلدان.
وفي هذا الصدد ،دعا رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا
والعالم العربي ،إلى إدماج محور التعاون شمال جنوب في برنامج العمل ،من خالل تنظيم اجتماع
مشترك بين الرابطة وجمعية مجالس الشيوخ في اوروبا التي تضم  14مجلسا اوروبيا ،والذي سيشكل
مناسبة للتباحث في المواضيع والقضايا ذات الهتمام المشترك ،وعلى راسها المن والتعاون والهجرة
والطاقة وتغير المناخ ،والتنمية المشتركة.
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واقترح السيد النعم ميارة ،خالل هذا اللقاء كذلك ،تنظيم
منتدى برلماني اقتصادي عربي إفريقي بمشاركة رجال العمال وممثلي غرف التجارة والصناعة بالمنطقتين
العربية واإلفريقية ،وذلك في إطار تفعيل دبلوماسية برلمانية اقتصادية تمكن من استكشاف سبل
وإمكانيات تعزيز التعاون القتصادي اإلفريقي العربي وفق منظور استراتيجي تنموي تكاملي وتضامني
يرتكز على ت متين نسيج المصالح القتصادية والتجارية والتنمية الجتماعية بين العالمين اإلفريقي
والعربي.
من جهته عبر المين العام المساعد لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في
إفريقيا والعالم العربي ،السيد محمد الطيب ،عن اهمية هذا اللقاء في تجسيد ضرورة تمتين التعاون
البرلماني الثنائي والمتعدد الطراف بشان القضايا المشتركة والتحديات الجديدة التي فرضتها الزمة على
المستويات الصحية والجتماعية والقتصادية ،والترافع المشترك من اجل إرساء منظومات اقتصادية
إقليمية ودولية.
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أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية...

▪

االتحاد المغربي للشغل ينظم بشراكة مع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين لق اء دراسيا حول
مشروع الق انون المالي لسنة .2022

شكل مشروع قانون المالية لسنة
 ،2022ومدى استجابته لتطلعات عموم الجراء
والفائت الشعبية ورهانات التنمية ،محور يوم
دراسي نظمه ،يوم الجمعة  05نونبر  2021بالدار
البيضاء ،التحاد المغربي للشغل بشراكة مع
فريقه البرلماني بمجلس المستشارين من اجل
إغناء هذا النقاش حول هذا المشروع.
واوضح المنظمون ،انه في كل سنة مالية
جديدة ،جرت العادة ان ينظم التحاد يوما دراسيا
بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في
المجال القتصادي ،والطر المنضوية تحت لواء التحاد ،وهو ما جرى فعال خالل هذا اليوم الدراسي،
حيث تم فتح نقاش مسؤول حول مشروع قانون المالية لسنة  ،2022ومدى استجابته لطموحات الطبقة
العاملة وكافة الفائت المجتمعية.
واشاروا إلى ان مشروع قانون المالية الحالي ياتي والمغرب مقبل على مجموعة من الوراش
التنموية الكبرى منها على الخصوص النموذج التنموي الجديد ،وتوسيع الحماية الجتماعية ،باإلضافة
إلى بداية تعافي القتصاد الوطني من تداعيات الزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد.)19-
وبهذه المناسبة ،اوضح المين العام لالتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي مخاريق ،في
كلمة بالمناسبة ،ان الغاية من هذا اليوم الدراسي تتجلى اساسا في الوقوف على مدى تنزيل الحكومة
الجديدة لالوراش الجتماعية الكبرى في مشروع قانونية المالية  ،2022خاصة المشروع المجتمعي
المتعلق بتوسيع الحماية الجتماعية.
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واضاف ان ما يهم التحاد المغربي للشغل من خالل هذا اليوم
هو التعرف على مدى تنزيل الوعود واللتزامات ،لالحزاب التي تتشكل
منها الحكومية الحالية ،خاصة فيما يتعلق بالعدالة الجتماعية ل سيما
الضريبة على الماجورين.
وعبر السيد المخاريق عن امله في ان تتوج اشغال هذا اليوم الدراسي بتوصيات ،من شانها
تاسيس موقف الفريق البرلماني لالتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وتابع ان الفريق البرلماني التابع لالتحاد سيقترح عددا من التعديالت تهم اساسا تحسين دخل
الجراء سواء من خالل الزيادة في الجور ،او بالتخفيض الضريبي عن الجور.
المصدر :ومع
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
البيد الإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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