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اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....
 اجتماع المكتب رقم 2022/15
ليوم اإلثنين  06يونيو 2022
-بالغ-

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  06يونيو  2022اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم
ميارة ،خصص للتداول يف جدول أأعامل اجمللس برمس ا ألس بوع اجلاري.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،توقف الس يد الرئيس والسادة أأعضاء املكتب عند احلدث املميون املمتثل يف
ازداين فراش صاحب السمو املليك ا ألمري مولي رش يد ،يوم ا ألربعاء فاحت ذي القعدة  1443هـ ،املوافق لفاحت يونيو
 ،2022مبولود ذكر اختار هل مولان أأمري املؤمنني حفظه هللا اإمس ا ألمري مولي عبد السالم.
وهبذه املناس بة السعيدة ،ترضع أأعضاء مكتب اجمللس اإىل هللا عز وجل أأن جيعل املولود املميون طالع مين
وبراكت ،و أأن ينبته النبات احلسن ،داعني هللا تعاىل أأن يدمي عىل مولان املنصور ابهلل حلل النرص والمتكني ،وأأن
يقر عينه بصاحب السمو املليك ويل العهد ا ألمري اجلليل مولي احلسن ،وبصاحبة السمو املليك ا ألمرية املصونة لال
خدجية ،ويشد أأزره بصاحب السمو املليك ا ألمري مولي رش يد ،وبسائر أأفراد ا ألرسة امللكية الرشيفة.
وعىل مس توى العالقات مع املؤسسات ادلس تورية ،مت التذكري بتحديد يوم الإثنني  13يونيو 2022
عىل الساعة الثانية بعد الزوال موعدا لعقد اللقاء ادلرايس املزمع ختصيصه ملناقشة خمرجات الر أأي الصادر عن
اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ بعنوان "حنو حتول رمقي مسؤول ومدمج".
كام تداول مكتب اجمللس يف س بل تعزيز الرشاكة املؤسساتية القامئة بني جملس املستشارين واجمللس
الوطين حلقوق الإنسان ،حيث تقرر حتيني اتفاقية الرشاكة بني اجمللسني ،وعقد لقاءين دراس يني اس تعدادا
للمشاركة يف تظاهرات دولية هتم اجمللسني معا.
وعىل مس توى الترشيع ،أأخذ مكتب اجمللس علام ابس تعداد احلكومة ملناقشة ثالث مقرتحات قوانني
جتمعها وحدة املوضوع ،معروضة عىل جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية ،تتعلق ابإحداث مؤسسة مشرتكة
ل ألعامل الاجامتعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.
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كام أأخذ مكتب اجمللس علام بتوصهل مبقرتح قانون يريم اإىل تمتمي الظهري
الرشيف املتعلق ابلتحفيظ العقاري ،مت اإيداعه من قبل عدد من أأعضاء اجمللس.
وعىل مس توى مراقبة العمل احلكويم ،وافق مكتب اجمللس عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية
ا ألس بوعية ليوم الثالاثء  07يونيو  ،2022واليت س تخصص ملساءةل الس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجامتعي والتضامين والس يد وزير النقل واللوجستيك والس يد وزير الش باب والثقافة والتواصل.
وعىل صعيد أخر ،أأخذ مكتب اجمللس علام ابلربانمج املكثف للجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية
برمس ا ألس بوع اجلاري ،وكذا بربانمج مشاراكت وفود اجمللس يف اجامتعات الاحتادات الربملانية ادلولية واجلهوية
وا إلقلميية.

مجلس المستشارين
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 اجتماع المكتب رقم 2022/14
ليوم اإلثنين  30ماي 2022

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  30ماي  2022اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم
ميارة ،ومشاركة ا ألعضاء السادة:








اخلليفة ا ألول للرئيس؛
:
اخلليفة الثاين للرئيس؛
:
اخلليفة الثالث للرئيس؛
:
اخلليفة الرابع للرئيس؛
:
حماسب اجمللس؛
:
:حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.
:

محمد حنني
أأمحد اخشيشن
فؤاد القادري
املهدي عمثون
محمد سامل بمنسعود
عبد الإهل حفظي
جواد الهاليل

فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع ،الس يدة والسادة:





:
:
:
:

عبد السالم بلقشور
ميلود معصيد
مصطفى مشارك
صفية بلفقيه

مجلس المستشارين

اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس؛
أأمينة اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

العالقات مع املؤسسات ادلس تورية
قرار رمق  2022/14/01بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  14يونيو  2022عىل

الساعة العارشة صباحا ملناقشة العرض اذلي قدمته الس يدة الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت
عن أأعامل هذا ا ألخري برمس سنيت  2020-2019يف جلسة مشرتكة بني جمليس الربملان بتارخي  11ماي
 ،2022وفق أأحاكم املادة  352من النظام ادلاخيل للمجلس.
قرار رمق  2022/14/02بتعممي الر أأي الصادر عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي

والبييئ حول "مواهجة السلواكت الإدمانية :واقع احلال والتوصيات" عىل الفرق واجملموعات و أأعضاء
اجمللس غري املنتس بني.
ا ألس ئةل الشفهية
قرار رمق  2022/14/03ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم

الثالاثء  31ماي  ،2022برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد أأمحد اخشيشن والس يد جواد الهاليل يف
أأمانة اجللسة ،واليت س تخصص ملساءةل الس يد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي ا ألويل والرايضة والس يد
وزير الإدماج الاقتصادي واملقاوةل الصغرى والتشغيل والكفاءات والس يدة وزيرة الانتقال الطايق والتمنية
املس تدامة.
قرار رمق  2022/14/04ابإحاةل طلب مجموعة العداةل الاجامتعية تناول اللكمة يف

هناية جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  31ماي  2022حول "برجمة وضبط معليات هناية املومس
ادلرايس يف القطاع اخلاص ،لتفادي الزناعات بني أأرابب املدارس و أأولياء التالميذ ،حول رسوم شهر
يوليوز ،املزتامن مع عيد ا ألحضى والعطةل الصيفية" اإىل احلكومة طبقا ألحاكم املادة  168من النظام
ادلاخيل للمجلس.

مجلس المستشارين
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الترشيع
قرار رمق  2022/14/05ابلإعالن عن تلقي

اجمللس ملقرتيح قانونني ،مت اإيداعهام دلى مكتب اجمللس من قبل
أأعضاء الفريق الاشرتايك ،يف مس هتل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم
الثالاثء  31ماي  ،2022وإاحالهتام اإىل الفرق واجملموعات واحلكومة ،قبل اإحالهتام اإىل جلنة التعلمي والشؤون
الثقافية والاجامتعية بعد انرصام ا ألجل القانوين املنصوص عليه مضن أأحاكم املادة  194من النظام ادلاخيل
للمجلس .ويتعلق ا ألمر مبقرتيح القانونني التاليني:
 مقرتح قانون يقيض بتمتمي املادة  19من القانون رمق  15.01املتعلق بكفاةل ا ألطفال املهملني؛
 مقرتح قانون يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  65.99مبثابة مدونة الشغل.
قرار رمق  2022/14/06ابلإعالن عن تلقي اجمللس ملرشوعي قانونني ،متت اإحالهتام

من طرف جملس النواب ،يف مس هتل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  31ماي  .2022ويتعلق
ا ألمر مبرشوعي القانونني التاليني:
 مرشوع قانون رمق  40.19بتغيري وتمتمي القانون رمق  13.09املتعلق ابلطاقات املتجددة والقانون رمق
 48.15املتعلق بضبط قطاع الكهرابء وإاحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء؛
 مرشوع قانون رمق  38.15يتعلق ابلتنظمي القضايئ يف اإطار قراءة اثنية.
قرار رمق  2022/14/07بعقد جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء  31ماي 2022

مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  38.15يتعلق ابلتنظمي
القضايئ يف اإطار قراءة اثنية.
شؤون تنظميية
قرار رمق  2022/14/08بدعوة ندوة الرؤساء لالجامتع يوم الثالاثء  31ماي

 2022عىل الساعة الواحدة زوالا ،لرتتيب أأشغال اجللسة الترشيعية وأأشغال جلسة مناقشة عرض
الس يدة الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت.

مجلس المستشارين
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العالقات اخلارجية
قرار رمق  2022/14/09ابملشاركة يف أأشغال

املؤمتر رفيع املس توى لربملان البحر ا ألبيض املتوسط حول "اتفاقية ابلريمو :مس تقبل ماكحفة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية" ،املزمع عقده بنابويل ،اإيطاليا ،يويم  20و 21يونيو .2022
قرار رمق  2022/14/10ابملشاركة يف أأشغال املرحةل الثالثة من ادلورة العادية

للجمعية الربملانية جمللس أأورواب املزمع عقدها بسرتاس بوغ ،فرنسا ،خالل الفرتة املمتدة من  20اإىل 24
يونيو .2022
قرار رمق  2022/14/11ابملشاركة يف أأشغال دورة الربملان الإفريقي مبيدراند،

جنوب اإفريقيا ،خالل الفرتة املمتدة من  27يونيو اإىل  08يوليوز .2022
قرار رمق  2022/14/12ابملشاركة يف أأشغال املؤمتر العاملي الثامن لش باب الاحتاد

الربملاين ادلويل املزمع عقده برشم الش يخ ،مجهورية مرص العربية ،يويم  15و 16يونيو .2022
قرار رمق  2022/14/13ابملشاركة يف أأشغال املؤمتر الربملاين العاملي حول الهجرة

املنظم من قبل لك من الاحتاد الربملاين ادلويل وامجلعية الوطنية الكربى برتكيا املزمع عقده إابسطنبول،
تركيا ،يويم 20و 21يونيو .2022
ا ألنشطة الإشعاعية
قرار رمق  2022/14/14ابملوافقة عىل ا ألوراق ا ألدبية لدلورة التأأسيس ية مللتقى

جملس املستشارين للش باب املغريب ،املزمع تنظميها يوم الاربعاء فاحت يونيو  ،2022حتت شعار " أأية
س ياسة ترابية هجوية للش باب؟".
قرار رمق  2022/14/15ابملوافقة عىل برانمج الندوة اليت سينظمها جملس

املستشارين يوم الثالاثء  07يونيو  2022يف موضوع "مغاربة العامل :تعبئة جامعية وراء جالةل املكل محمد
السادس نرصه هللا و أأيده لتسهيل معلية العبور".
قرار رمق  2022/14/16بتحديد يوم الإثنني  13يونيو  2022عىل الساعة الثانية

بعد الزوال موعدا جديدا لعقد اللقاء ادلرايس ملناقشة خمرجات الر أأي الصادر عن اجمللس الاقتصادي
والاجامتعي والبيئ بعنوان "حنو حتول رمقي مسؤول ومدمج" ،بدل يوم الإثنني  6يونيو .2022
مجلس المستشارين
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قضااي للمتابعة


املوضوعاتية املؤقتة.


حتديد حمور اجللسة الشهرية املقبةل.
أأشغال اللجان ادلامئة ومجموعات العمل
تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس.

 خمرجات اخلربة املوكوةل ملكتب ادلراسات امللكف ابإعداد تصور لتجويد منظومة
تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس.
 زايرة الس يدة ، Olga Sánchez Corderoرئيسة جملس الش يوخ ابلولايت
املتحدة املكس يكية ،للمملكة املغربية ،بدعوة من الس يد رئيس جملس املستشارين ،خالل الفرتة
املمتدة من  08اإىل  12يونيو 2022؛
أأشغال ادلورة ا ألوىل لربملان س يدايو لس نة  2022خالل الفرتة املمتدة من 09

يونيو اإىل  02يوليوز 2022؛
 مشاركة جملس املستشارين يف فعاليات املعرض ادلويل للكتاب خالل الفرتة
املمتدة من  2اإىل  12يونيو .2022

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...

والمؤقتة....
 جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع ق انون جاهز.

عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء  31ماي
 2022جلسة عامة ترشيعية تر أأسها الس يد أأمحد اخشيشن
اخلليفة الثاين لرئيس اجمللس ،خصصت لدلراسة والتصويت
عىل مرشوع قانون رمق  38.15يتعلق ابلتنظمي القضايئ ،يف
اإطار قراءة اثنية.
وجتدر الإشارة أأن هذا املرشوع  ،اذلي صودق
عليه ابلإجامع ،جاء تتوجيا ملسار طويل من ادلراسة والعمل
ادلؤوب لس تكامل الرتسانة القانونية ،تزنيال خملرجات ميثاق
اإصالح منظومة العداةل ،وخاصة بعد تنصيب اجمللس ا ألعىل
للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة اإىل الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  07 /652يونيو 2022
9

أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....
 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء فاحت يونيو  2022خصص ملواصةل دراسة مرشوع قانون تنظميي رمق 86.15
يتعلق بتحديد رشوط وإاجراءات ادلفع بعد دس تورية قانون.
وقد أأهنت اللجنة دراسة هذا املرشوع ،ومت التفاق اإثر ذكل عىل اترخي يوم ا ألربعاء  08يونيو  2022عىل
الساعة الثانية عرشة زوالا ،كخر أأجل لإيداع التعديالت بشأأن املرشوع من دلن الفرق واجملموعات الربملانية ،عىل أأساس
أأن يمت البت فهيا والتصويت عىل املرشوع برمته ،يوم الثالاثء  14يونيو  2022مبارشة بعد انهتاء اجللسة العامة.
واكنت اللجنة قد عقدت اجامتعا أخر يوم الثالاثء  31ماي  2022صادقت خالهل عىل مرشوع قانون رمق
 38.15يتعلق ابلتنظمي القضايئ يف اإطار قراءة اثنية.

 المجموعة الموضوعاتيى الخاصة باألمن الصحي.

يف اإطار أأعاملها التحضريية ومواصةل مهنا لسلسة اللقاءات اليت تنظمها يف هذا الصدد ،عقدت اجملموعة
املوضوعاتية اخلاصة اب ألمن الصحي يوم امخليس  02يونيو  2022جلسة مع همنيي قطاع الصحة.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....
 المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الغذائي.

 الثالاثء  07يونيو  2022بعد اجللسة العامة بقاعة الندوات:
 جلسة اس امتع حبضور الس يد وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه
والغاابت.

 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

 ا ألربعاء  08يونيو (2022عىل الساعة الثانية عرشة زوالا).
 أخر أأجل لإيداع التعديالت بشأأن مرشوع قانون تنظميي رمق  86.15يتعلق بتحديد
رشوط وإاجراءات ادلفع بعد دس تورية قانون.
 الثالاثء  14يونيو  2022بعد اجللسة العامة بقاعة الندوات.
 البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون تنظميي رمق  86.15يتعلق بتحديد
رشوط وإاجراءات ادلفع بعد دس تورية قانون.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة /العالق ات الخارجية...

والمؤقتة....

 رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يجري
مباحثات مع وفد برلملني إيطالي.

أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة
يوم امجلعة  03يونيو  2022حماداثت مع وفد من أأعضاء اجملموعة
الربملانية الإيطالية دلمع مقرتح احلمك اذلايت يف الصحراء املغربية
اذلي قام بزايرة معل لبالدان.
يف مس هتل هذه املباحثات جسل الس يد النعم ميارة
رئيس جملس املستشارين اعزتازه ابلعالقات اجليدة القامئة بني
املغرب وإايطاليا ،معربا عن حرص اجمللس عىل تقوية عالقات
التعاون مع جملس الش يوخ الإيطايل من خالل تبادل الزايرات
واخلربات وتنس يق املواقف والرؤى يف احملافل الربملانية ادلولية ،وكذا عرب تنش يط مجموعة الصداقة والتعاون بني اجمللسني
اليت مت جتديدها مؤخرا.
وبعالقة مع قضية الوحدة الرتابية للمملكة ،أأعرب الس يد الرئيس عن ابلغ سعادته مببادرة اإحداث مجموعة برملانية
اإيطالية دلمع خمطط احلمك اذلايت يف الصحراء املغربية ملا توفره من فرصة دلمع السالم وا ألمن يف منطقة البحر ا ألبيض
املتوسط ،موهجا ادلعوة ألعضاء هذه اللجنة لرتتيب زايرة ميدانية ل ألقالمي اجلنوبية للمملكة قصد الوقوف ،عن كثب،
عىل مظاهر التمنية الاقتصادية والاجامتعية واحلقوقية اليت تشهدها هذه الربوع من اململكة ،وكذا مجع املعطيات امليدانية
اليت من شأأهنا املساعدة عىل تشكيل صورة واحضة للملف ونقل حقائقه للر أأي العام الإيطايل وا ألوريب معوما.
كام نبه الس يد الرئيس اإىل خطورة ا ألوضاع ا ألمنية والس ياس ية يف منطقة الساحل والصحراء اليت تعرف
انتشارا مزتايدا للعديد من املليش يات غري اخلاضعة ألية رقابة ،مما يتطلب العمل والتنس يق املشرتك ملواهجة التحدايت
والهتديدات ا ألمنية الناجتة عن هذا الوضع املقلق واليت ل تقترص عىل املنطقة بل متتد جلوارها ا ألوريب أأيضا.
من هجته ،أأكد رئيس اجملموعة الربملانية الإيطالية أأن الهدف الرئييس لزايرة اجملموعة للمغرب يمكن يف دمع
العالقات الثنائية بني البدلين يف خمتلف امليادين ،واملشاركة يف احلوار اذلي يدور خبصوص الزناع حول الصحراء وإابداء
ادلمع واملساندة جلهود ا ألمم املتحدة وا ألمني العام الس يد أأنطونيو غوترييش ومبعوثه الشخيص الس يد ستيفان دي مس تورا
من أأجل اإجياد حل توافقي وواقعي وذي مصداقية لهذا الرصاع ،كام مثن ابملناس بة اجلهود الواقعية وامللموسة اليت يبذلها
املغرب يف هذا الصدد.
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وابملناس بة أأطلع الس يد النعم ميارة الوفد الربملاين الإيطايل عىل عدد من
احلقائق التارخيية للزناع املفتعل حول الصحراء املغربية ،خاصة ما يتصل بدور ا ألمم املتحدة يف اإجياد حل للزناع وفشلها اإىل
حد الساعة يف مساعهيا احملمودة ،ابلرمغ من تعاقب مثانية مبعوثني خشصيني ل ألمني العام املتحدة عىل اإدارة امللف.
و أأضاف أأن مسلسل التسوية ا ألممي القامئ عىل مقاربة ا إلس تفتاء املتجاوزة توقف منذ  1997بسبب الصعوابت
اليت اكتنفت معليات حتديد هوية الهيئة الناخبة ،مما حدا ابملغرب ،يف اإطار ممارسة حقوقه التارخيية وحتمهل ملسؤولياته،
اإىل حماوةل التغلب عىل هذا العجز ا ألممي من خالل التقدم مبقرتح احلمك اذلايت اذلي مينح صالحيات واسعة لساكنة ا ألقالمي
اجلنوبية يف تدبري شؤوهنا العامة ما عدا ما يرتبط اب ألمور الس يادية ،وهو مقرتح انبع من رغبة الساكنة ،ممثةل يف املنتخبني
واجمللس املليك الاستشاري للشؤون الصحراوية(الكوراكس) واجملمتع املدين ،ويشلك حال ميكن أأن يريض امجليع.
كام أأاثر الس يد الرئيس انتباه الوفد الإيطايل اإىل اس مترار املأأساة الإنسانية املتعددة للزناع ل س امي ابلنس بة
لساكنة خماميت تيندوف اليت تعيش ويالت القهر والاضطهاد والتشتت العائيل ،داعيا يف هذا الإطار الربملانيني الإيطاليني
اإىل العمل والإسهام يف وضع حد لهذه ا ألزمة املتفامقة ،خاصة يف ظل تفيش ظاهرة اختالس املساعدات الغذائية الإنسانية
املوهجة من دلن ادلول ا ألوروبية خملاميت تيندوف ،حيث يمت بيعها يف أأسواق ادلول اجملاورة ،وتوظف ا ألرابح املتأأتية
من هذه التجارة غري املرشوعة يف متويل معليات هتريب ا ألموال واخملدرات والبرش اليت تصل تداعياهتا السلبية اإىل أأورواب.
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 السيد النعم ميارة يبرز أهمية ''ملتقى مجلس المستشارين
للشباب'' كقيمة مضافة النفتاح المجلس على قضايا المجتمع.

نظم جملس املستشارين يوم فاحت يونيو  2022مبقر اجمللس ادلورة التأأسيس ية لـــ
'' ملتقى جملس املستشارين للس باب املغريب'' ،وذكل مبشاركة أأزيد من  300شابة وشاب
مغريب أأقل من  30س نة ميثلون خمتلف الهيأت الس ياس ية والنقابية وامجلعوية مبختلف هجات اململكة ،وعدد من اخلرباء واملهمتني.
وقد متزيت اجللسة الافتتاحية ألشغال هذا امللتقى ابللكمة
التوجهيية الهامة للس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين واليت أأكد
يف مس هتلها عىل أأن هذا امللتقى يشلك قمية مضافة لنفتاح اجمللس عىل
القضااي اجملمتعية والإنصات اليقظ لنبض اجملمتع عىل غرار ابيق الفعاليات
اليت دأأب عىل تنظميها ،مشريا اإىل أأن اململكة قد اخنرطت يف دينامية
اإصالحية عنواهنا فتح العديد من ا ألوراش املهيلكة حتت القيادة احلكمية
لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا توجت ابعامتد دس تور
جديد متضمن ملا يكفي من املقتضيات ذات الصةل مبوضوع الش باب وعىل
ر أأسها التنصيص عىل اإحداث جملس استشاري للش باب والعمل امجلعوي.
وبعد أأن اس تعرض عددا من املعطيات والبياانت ذات الصةل
بوضعية الش باب عىل املس توى ادلويل خاصة يف جمال الولوج لسوق الشغل والتكنولوجيات احلديثة والتعلمي وحقوق الإنسان والبناء
ادلميقراطي والمتثيل يف املؤسسات الس ياس ية ،دعا رئيس اجمللس اإىل رضورة اعتبار املتغري ادلميغرايف -لكام تطلبت الظروف ذكل -أأثناء
سن س ياسات معومية مرتبطة واختاذ القرارات املرتتبة عهنا ،ألنه من الطبيعي أأن الفئة الشابة يف العرشية املاضية ليست يه نفس الفئة
يف العرشية احلالية ولن تكون املرتقبة من حيث اخلصائص واملسلكيات.
و أأضاف الس يد الرئيس أأن الإضافة النوعية لتنظمي هذا
امللتقى ل تعين مطلقا اإغفال ( أأو إارادة تعويض) دور الهيئات وابيق
املؤسسات املعنية حبمك التقاطع الكبري اذلي ميزي متطلبات هذه الفئة
واملس توجب لضامن انسجام معل اكفة املتدخلني ،بل ابرتباط بذكل
حيذوان ا ألمل مكجلس حاضن هلموم وانشغالت الفاعلني الرتابيني ،أأن
نلعب دوران ليس فقط ،يف ختصيب الس ياسات الرتابية املوهجة
للش باب ،ولكن أأيضا عرب مراقبة وتقيمي مدى مشاركة الش باب يف
مسارات اإعدادها وقياس أأثر تنفيذها ،وفق ما تنص عليه مقتضيات
القانون التنظميي  14-111املتعلق ابجلهات وخاصة بشأأن التشاور
والتحديد التشاريك للموضوعات ذات ا ألولوية اليت ميكن أأن تدرج
يف اإطار معل جملس املستشارين يف جمال الترشيع والرقابة وتقيمي
الس ياسات العمومية املتعلقة ابلش باب.
وتبعا ذلكل ،عرب الس يد الرئيس عن أأمهل يف أأن ينصب التفكري من حيث خمرجات هذا امللتقى عىل استرشاف اإعداد
مصفوفة مبادئ توجهيية ملراقبة وتقيمي الس ياسات العمومية تأأخذ بعني الاعتبار جتس يد "املواطنة الاكمةل للش باب" طبقا للتوجهيات
امللكية السديدة الواردة يف اخلطاب املليك لـ  20غشت .2012
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 استقبال المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية
والعلوم والثق افة.

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم
ميارة يوم الثالاثء  31ماي  ,2022ادلكتور سامل بن محمد
املاكل ،املدير العام ملنظمة العامل الإساليم للرتبية والعلوم
والثقافة (اإيسيسكو).
يف مس هتل هذا اللقاء أأشاد الس يد رئيس جملس
املستشارين ابدلور الهام اذلي تلعبه هذه املنظمة يف تعزيز
التعاون الإساليم املشرتك ،مؤكدا حرصه عىل دمع مبادراهتا
يف جمالت الرتبية والثقافة وحفظ الرتاث.
يف هذا الإطار اس تعرض الس يد رئيس جملس املستشارين ادلينامية اليت يعرفها قطاع الرتبية والتكوين
ابملغرب ،مضن مسار اإصاليح يضع التعلمي ا ألويل يف صلب اهامتمه ،ابعتباره املدخل ا ألسايس لتحقيق أأسس
مدرسة اجلودة ،وذكل ترمجة للتوجهيات امللكية السامية يف هذا الصدد.
وعن موقع جملس املستشارين مضن هذه ادلينامية ،أأشار الس يد الرئيس اإىل أأن الإسرتاتيجية احلالية،
تروم جعل اجمللس فضاء للحوار العمويم والنقاش اجملمتعي التعددي ،واحتضان القضااي اليت تؤرق املواطنني ،ويف
مقدمهتا قضية الرتبية والتكوين.
من هجته ،عرب ادلكتور سامل بن محمد املاكل عن امتنانه لدلمع املتواصل اذلي يقدمه املغرب للمنظمة،
حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ،مشريا اإىل أأن هذا اللقاء يندرج يف اإطار
س ياسة القرب اليت تهنجها املنظمة لالنفتاح عىل املؤسسة الترشيعية.
كام أأبدى الس يد املدير العام تطلع ا إليسيسكو اإىل تعميق التعاون مع جملس املستشارين ،والاس تفادة
من خربة أأعضائه.
هذا ،وقد اتفق اجلانبان عىل اإجياد ألية مؤسساتية للتعاون يف اجملالت ذات الاهامتم املشرتك.
جدير ابذلكر ،أأن "ا إليسيسكو" منظمة دولية متخصصة يف ميادين الرتبية والعلوم والثقافة ،تفرعت عن
منظمة التعاون الإساليم ،ويوجد مقرها ابلرابط عامصة اململكة املغربية.
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 البرلمان المغربي يشارك في أشغال الدورة الربيعية
للجمعية البرلمانية لحلف الشمال األطلسي.

شارك وفد عن الربملان املغريب ممثال يف الس يد
النائب احملرتم صابر كياف والس يد املستشار الربملاين طيب
ساكل يف أأشغال ادلورة الربيعية للجمعية الربملانية حللف
الشامل ا ألطليس بعامصة لوتوانيا فيلينيوس.
الربملان املغريب بصفته عضو مشارك اتبع أأشغال
هذه ادلورة الس نوية اليت تدارست مواضيع س ياس ية أنية
خصوصا الوضع بدول البلقان و أأفغانس تان وقضااي ادلفاع
وا ألمن والتغري املنايخ.
وعرب أأعضاء للجمعية الربملانية حللف الشامل ا ألطليس يف دورهتم احلالية عن اإدانهتم للحرب القامئة يف
أأوكرانيا ومساندهتم لس يادة ا ألوكرانيني عىل مجيع أأراضهيم.
وعىل هامش ادلورة اكن للوفد املغريب لقاء مع الس يد رئيس امجلعية الربملانية حللف الشامل ا ألطليس
ا ألمرييك جريادل لكوين والاكتبة العامة للمجلس ذاته الس يدة اليكساندرا بواب.

مجلس المستشارين
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أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية...
 الفريق اإلستق اللي ينظم يوما دراسيا حول مشروع
الق انون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية ق انون .

نظم الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس
املستشارين يوم الثالاثء  31ماي  2022يوما دراس يا حول
موضوع ''قراءات متقاطعة يف مرشوع القانون التنظميي رمق
 86.15املتعلق بتحديد رشوط وإاجراءات ادلفع بعدم دس تورية
قانون'' ،وذكل مبشاركة فاعلني و أأاكدمييني وهممتني ابلشأأن
الربملاين.
ويشلك مرشوع القانون هذا ،اذلي يعترب ا ألول من
نوعه ابململكة اذلي يفسح اجملال أأمام املواطنني لدلفع بعدم
دس تورية القوانني أأمام احملامك تطبيقا ألحاكم الفصل  133من دس تور  ،2011نقةل نوعية للية املراقبة الاختيارية القبلية دلس تورية
القوانني ،من شأأن تطبيقها أأن يوفر بيئة حاضنة لرتصيد امحلاية ادلس تورية حلقوق املواطنات واملواطنني وحرايهتم.
ويف هذا الصدد ،أأكد رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية ،عبد السالم اللبار ،يف لكمة افتتاحية ،أأن العمل
جار داخل جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان مبجلس املستشارين لإدخال التعديالت الالزمة عىل القانون  ،86. 15قبل
الانتقال اإىل التصويت عليه يف جلسة عامة ،مربزا أأن هذا اللقاء يشلك فرصة لإغناء النقاش والانفتاح عىل أراء املتخصصني.
و أأضاف الس يد اللبار أأن الهدف من هذا اللقاء يمتثل يف اإغناء النقاش وجتويد نص مرشوع القانون املتعلق بتحديد
رشوط وإاجراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون ،مربزا أأن دس تور اململكة يتضمن مقتضيات متقدمة يف جمال حفظ احلقوق
واحلرايت العامة ل ألفراد ،ومهنا ادلفع بعدم دس تورية لك قانون ميس حبقوقهم وحرايهتم العامة اليت يضمهنا ادلس تور.
من هجته ،أأشار رئيس اجمللس الوطين حلزب الاس تقالل شيبة ماء العينني ،يف لكمة ابمس ا ألمني العام للحزب نزار
بركة ،اإىل أأن مرشوع القانون  86. 15مرشوع هام ألنه يعكس غاايت وتوهجات دس تور  2011اذلي أأكد عىل احلرايت
ا ألساس ية وعىل حقوق املواطنات واملواطنني ،مربزا أأن ادلفع بعدم دس تورية قانون ميثل ألية من أليات صيانة احلقوق .
وجسل الس يد شيبة ماء العينني أأن ادلفع بعدم دس تورية قانون يعترب ألية هممة لتدارك ما قد يكون شاب النصوص
اجلاري هبا العمل فامي يتعلق ابحرتام احلقوق واحلرايت ،موحضا أأن ادلس تور أأعطى للمحمكة ادلس تورية صالحية البت يف قضااي
ادلفع بعدم دس تورية قانون .
واعترب أأن مرشوع القانون اجلديد تعلق عليه أمال عريضة من طرف النخب الس ياس ية واملواطنني واجلهاز القضايئ
املصدر :ومع
ألنه س يحدد الرشوط والليات اليت جيب احرتاهما يف اإقامة دعوى ادلفع بعدم دس تورية قانون.
مجلس المستشارين
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 المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل
تنظم لق اء دراسيا حول مستجدات مشروع الق انون المتعلق
بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي.

نظمت مجموعة الكونفدرالية ادلميوقراطية للشغل
مبجلس املستشارين يوم امخليس  02يونيو  2022لقاء
دراس يا ،خصص لتدارس مس تجدات مرشوع القانون املتعلق
بتنظمي التعلمي العايل والبحث العلمي ،وذكل مبشاركة عدد من
ا ألساتذة اجلامعيني والفاعلني واملهمتني.
وانقش املتدخلون خالل هذا اللقاء ،اذلي نظم
بتعاون مع النقابة الوطنية ملوظفي التعلمي العايل ،مضامني
مرشوع القانون املذكور ومدى تقدميه لإجاابت بشأأن
الاختاللت اليت تعرفها منظومة التعلمي العايل ،مشددين عىل أأمهية املدخل القانوين للك اإصالح يسعى اإىل الإدماج واحلاكمة،
وكذا رضورة إارشاك خمتلف املتدخلني والإنصات اإىل مقرتحاهتم يف أأي اإصالح منشود.
كام أأكدوا عىل احلاجة امللحة لتعاقد جممتعي لتحقيق اإصالح شامل ملنظومة التعلمي ،واجلامعة العمومية بشلك خاص،
ابعتبارها قاطرة للتمنية ومنارة للعمل واملعرفة.
و أأبرز املتدخلون من جانب أخر ،أأن موضوع التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر يعد من احللقات ا ألساس ية
يف منظومة الرتبية والتعلمي بشلك عام ،ومن املنعطفات احلامسة يف مسار تكوين وتأأهيل الش باب والكفاءات الوطنية اليت
يعول علهيا ملواصةل الرايدة وتطوير البالد لتحقيق الازدهار الاقتصادي وترس يخ قمي ادلميقراطية.
وشلك اللقاء فرصة ،أأيضا ،للمشاركني لس تعراض الإصالحات اليت عرفها قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي
والابتاكر عىل امتداد عقود ،لفتني اإىل أأن التعلمي يعد قضية جممتعية ،ورهاان اإسرتاتيجيا يف التمنية والتقدم.
كام توقفوا عند الاكراهات اليت يواهجها التعلمي العايل واملمتثةل عىل اخلصوص ،يف الاكتظاظ والنقص يف البنيات
التحتية والتجهزيات والمتويل.
واعتربوا أأن القيام بتقيمي وتشخيص لواقع التعلمي العايل احلايل يعد خطوة حنو تقوميه ،مشددين أأنه لن يتأأىت حتقيق
هذا الإصالح دون اخنراط املؤسسات الوطنية وعىل ر أأسها املؤسسة الترشيعية.

مجلس المستشارين
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أيام دراسية وندوات علمية...
مجلس المستشارين ينظم ندوة في موضوع "مغاربة العالم :تعبئة جماعية
وراء جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده لتسهيل عملية العبور".

يف اإطار الاس تعدادات اجلارية لس تقبال املغاربة املقميني ابخلارج ،مضن معلية "مرحبا  ،"2022حتت ا إلرشاف
املبارش جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،وبتنس يق حممك بني خمتلف املتدخلني يف هذه العملية ،ينظم جملس املستشارين
يومه الثالاثء  07يونيو  2022ندوة يف موضوع "مغاربة العامل :تعبئة جامعية وراء جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأأيده
لتسهيل معلية العبور" .
فباعتباره مؤسسة دس تورية حريصة عىل جتس يد التوجهيات امللكية السامية يف خمتلف أأشغاهل وأأنشطته،
وخصوصا املتعلقة ابلقضااي الاجامتعية ،ومن منطلق حماولته لشغل اكفة املساحات املمكنة يف اإطار ممارسة دوره الرقايب
بشلك فعال ،قرر جملس املستشارين تنظمي هذه الندوة ،وذكل إابرشاك اكفة املتدخلني احلكوميني وممثلني عن
املؤسسات والهيئات العمومية وبعض فعاليات مغاربة العامل ،من أأجل فتح نقاش معويم ،يسعى اإىل ضامن توفري املزيد
من الإجراءات والتدابري الكفيةل بتحسني اخلدمات العمومية املقدمة ألفراد اجلالية املغربية ابخلارج ،وتسهيل معلية
عودهتم اإىل اململكة عرب خمتلف نقط العبور ،كام يتوىخ ذكل جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و أأيده.
وستمتزي اجللسة الافتتاحية لهذه الندوة ابللكامت الهامة للك من الس يد رئيس جملس املستشارين ،والس يد
رئيس جملس النواب ،والس يد وزير ادلاخلية ،والس يد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الافريقي واملغاربة املقميني
ابخلارج ،والس يد وزير العدل ،والس يد وزير التجهزي واملاء ،والس يد وزير الصحة وامحلاية الاجامتعية ،والس يد وزير
النقل واللوجستيك  ،والس يدة الوزيرة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ابلنتقال الرمقي وإاصالح الإدارة ،والس يد
رئيس جملس اجلالية املغربية ابخلارج.
أأما اجللسة املوضوعية لهذه الندوة فس تعرف اإلقاء عروض تلهيا مناقشة عامة حول التدابري والإجراءات
املتحذة لفائدة اجلالية املغربية عىل مس توى الشؤون القنصلية والاجامتعية ،واملطارات ،واخلطوط امللكية املغربية،
واملوائن ،والسكك احلديدية ،وإادارة امجلارك والرضائب غري املبارشة ،والواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح
العقاري ،واملكتب الوطين املغريب للس ياحة ،ابلإضافة للمراكز اجلهوية لالستامثر.
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 ألول مرة ،البرلمان المغربي يشارك في المعرض
الدولي للنشر والكتاب

يشارك الربملان املغريب مبجلس يه ،النواب
واملستشارين ،ألول مرة يف اترخي املؤسسة الترشيعية ،يف
ادلورة  27للمعرض ادلويل للنرش والكتاب اليت حتتضهنا
مدينة الرابط من  02اإىل  12يونيو .2022
وتشلك هذه التظاهرة مناس بة لتواصل
املؤسسة الترشيعية مبارشة مع معوم املواطنات واملواطنني
وإابراز الصورة احلقيقية للعمل الربملاين.

كام متكن زوار املعرض من الاطالع عىل
الرصيد الواثئقي الهام للربملان وخمتلف اإصداراته ،سواء
املتعلقة بتارخيه وتركيبته ،أأو بأأنشطته الترشيعية والرقابية ويف
جمال تقيمي الس ياسات العمومية وادليبلوماس ية الربملانية
والانفتاح عىل اجملمتع املدين.
ويضم اجلناح اخملصص للربملان مبجلس يه ،صورا
من أأرش يف املؤسسة الترشيعية بدء من فرتة اجمللس الوطين
الاستشاري ما بني س نة  1956و ،1959و أأول برملان
منتخب لس نة  ،1963ومرورا بلك الولايت الترشيعية اإىل
اليوم.
ويتلقى زوار فضاء الربملان املغريب رشوحات
حول املؤسسة الترشيعية و أأدوارها ومسامههتا يف ترس يخ
البناء ادلميقراطي ابململكة ،كام يكون ابإماكهنم متابعة
فيديوهات ووسائط حول الربملان.
جدير ابذلكر ،أأنه مبناس بة املعرض ادلويل
للكتاب ،فقد قرر الربملان مبجلس يه اإاتحة النسخ الإلكرتونية لإصداراته ،مفتوحة احلقوق ،عىل البوابة الإلكرتونية للربملان،
حيث ميكن حتميلها واس تغاللها.
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