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اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....
 اجتماع رقم 2022/15
ليوم اإلثنين  06يونيو 2022

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  06يونيو  2022اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم
ميارة ،ومشاركة ا ألعضاء السادة:








:
:
:
:
:
:
:

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

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

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؛
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

العالقات مع املؤسسات ادلس تورية
قرار رمق  2022/15/01بتالوة منطوق قرار احملمكة ادلس تورية رمق  181بتارخي

 31ماي  ،2022اذلي رصحت مبوجبه بعدم قبول العريضة الرامية اإىل اإلغاء انتخاب الس يد بومجعة أأشن
عضوا مبجلس املستشارين ،عىل اإثر الاقرتاع اذلي أأجري يف  5أأكتوبر  2021برمس الهيئة الناخبة ملمثيل
اجمللس اجلهوي جلهة الرشق ،يف مس هتل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  07يونيو .2022
قرار رمق  2022/15/02بتالوة منطوق قرار احملمكة ادلس تورية رمق  182بتارخي

 31ماي  ،2022اذلي رصحت مبوجبه برفض الطلب الرايم اإىل اإلغاء انتخاب السادة محمد حلمي ومحمد
البكوري ونبيل الزييدي وعبد امحليد أأبرشان ومحمد بن عيىس أأعضاء مبجلس املستشارين ،عىل اإثر
الاقرتاع اذلي أأجري يوم  5أأكتوبر  2021برمس الهيأأة الناخبة ملمثيل اجملالس امجلاعية وجمالس العاملت
وا ألقالمي جبهة طنجة  -تطوان -احلس مية ،يف مس هتل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  07يونيو
.2022
قرار رمق  2022/15/03بتحيني اتفاقية الرشاكة بني جملس املستشارين واجمللس

الوطين حلقوق الإنسان ،وابملوافقة عىل عقد ندوتني برشاكة بني اجمللسني :ا ألوىل يف غضون ش تنرب
 2022اس تعدادا للقمة العاملية حول املناخ املزمع تنظميها يف شهر نونرب  2022مبرص ،والثانية حول تقيمي
عرشية مبادئ بلغراد الناظمة لعالقة الربملاانت مع املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان خالل شهر دجنرب
تزامنا مع الاحتفال ابليوم العاملي حلقوق الإنسان.
ا ألس ئةل الشفهية
قرار رمق  2022/15/04ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم

الثالاثء  07يونيو  2022عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد املهدي
عمثون والس يد مصطفى مشارك يف أأمانة اجللسة ،واليت 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.
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قرار رمق  2022/15/05ابإحاةل طلب

الفريق الاشرتايك تناول اللكمة يف هناية جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم
الثالاثء  07يونيو  2022حول "الزايدة يف سعر الكتب املدرس ية"
اإىل احلكومة طبقا ألحاكم املادة  168من النظام ادلاخيل للمجلس.
الترشيع
قرار رمق  2022/15/06ابلإعالن عن تلقي اجمللس ملقرتح قانون يقيض بتمتمي

الفصل  24من الظهري الرشيف الصادر بتارخي  9من رمضان  12( 1331أأغسطس  )1913املتعلق
ابلتحفيظ العقاري ،مت اإيداعه من قبل أأعضاء الفريق الاشرتايك ،يف مس هتل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم
الثالاثء  07يونيو  ،2022وإاحالته اإىل الفرق واجملموعات واحلكومة ،قبل اإحالته اإىل جلنة ادلاخلية
وامجلاعات الرتابية والبنيات ا ألساس ية بعد انرصام ا ألجل القانوين املنصوص عليه مضن أأحاكم املادة 194
من النظام ادلاخيل للمجلس.
العالقات اخلارجية
قرار رمق  2022/15/07ابملشاركة يف اجامتع الش بكة الربملانية حلركة دول عدم

الاحنياز املزمع عقده بباكو ،مجهورية أأذربيجان من  30يونيو اإىل فاحت يوليوز .2022
قضااي للمتابعة


حتديد موعد وحمور اجللسة الشهرية املقبةل.



أأشغال اللجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة.



وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني.

 اقرتاح وزيرة الانتقال الرمقي وإاصالح الإدارة برجمة جلنة التعلمي والشؤون الثقافية
والاجامتعية لثالثة مقرتحات قوانني دفعة واحدة لوحدة املوضوع ،واملتعلقة ابإحداث مؤسسة مشرتكة
ل ألعامل الاجامتعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.


تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس.

 خمرجات اخلربة املوكوةل ملكتب ادلراسات امللكف ابإعداد تصور لتجويد منظومة
تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس.
مجلس المستشارين
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+

 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
 عقد لقاء درايس يوم الإثنني  13يونيو  2022عىل الساعة الثانية بعد الزوال
ملناقشة خمرجات الر أأي الصادر عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ بعنوان "حنو حتول رمقي
مسؤول ومدمج".
أأشغال الندوة اليت ينظمها جملس املستشارين يوم الثالاثء  07يونيو  2022يف

موضوع "مغاربة العامل :تعبئة جامعية وراء جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و أأيده لتسهيل معلية
العبور".

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...

والمؤقتة....
 جلسة عامة لمناقشة عرض السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات

طبقا ألحاكم الفصل  148من ادلس تور واملادة
 352من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين ،يعقد
اجمللس يومه الثالاثء  14يونيو  2022عىل الساعة
العارشة صباحا ،جلسة عامة ختصص ملناقشة عرض
الس يدة الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت حول
أأعامل احملامك املالية برمس سنيت .2020-2019

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....

 الثالثاء  14يونيو .2022

 جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية:
بعد اجللسة العامة بقاعة الندوات.
● عقد اجامتع حبضور الس يد الوزير امللكف ابملزيانية ،من أأجل اإخبار اللجنة عزم احلكومة فتح
اعامتدات مالية اإضافية مبرسوم خالل س نة  2022لتغطية النفقات الإضافية اليت يتطلهبا دمع أأسعار الغاز والقمح
والسكر ،تطبيقا ملقتضيات املادة  60من القانون التنظميي لقانون املالية.
 األربعاء  22يونيو .2022

 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية:
الساعة العارشة والنصف صباحا بقاعة الندوات.
● دراسة مقرتحات القوانني التالية:
 -1مقرتح قانون يتعلق مبؤسسة ا ألعامل الاجامتعية ملوظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع
املركزي،
 -2مقرتح قانون يتعلق ابإحداث وتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض اب ألعامل الاجامتعية لفائدة موظفي
و أأعوان الإدارات العمومية،
 -3مقرتح قانون يتعلق ابإحداث وتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض اب ألعامل الاجامتعية لفائدة موظفي
ومس تخديم الإدارات العمومية.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة /العالق ات الخارجية...

والمؤقتة....
 بالغ استقبال رئيسة برلمان أمريكا الالتينية
والكراييب.

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم
ميارة يومه الإثنني  13يونيو  2022رئيسة برملان أأمرياك
الالتينية والكراييب الس يدة SILVIA DEL
ROSSARIA GIACOPPOاليت تقوم حاليا بزايرة معل
لبالدان.
يف بداية هذا اللقاء ،عرب الس يد رئيس جملس
املستشارين يف لكمته عن ابلغ اعزتازه مبس توى العالقات بني
بني اجمللس والربملان املغريب بصفة عامة مع برملان أأمرياك
الالتينية والكراييب اذلي يتقامس معه نفس الرؤى والتصورات
لس امي خبصوص رضورة تعميق التعاون جنوب-جنوب اذلي يوليه املغرب اهامتما خاصا بتوجهيات سامية من جالةل
املكل محمد السادس حفظه هللا يف اإطار احلرص عىل حتقيق وإاجناز همام التمنية الاقتصادية والاجامتعية املشرتكة.
ويف هذا الإطار أأبرز الس يد النعم ميارة ادلور الرئييس للمنتدى الربملاين لبدلان اإفريقيا و أأمرياك الالتينية
" أأفرولك" كفضاء ممتزي للحوار التفاعيل والنقاش املمثر ،وألية لتجس يد التعاون املشرتك بيهنام يف امليادين الاقتصادية
والاجامتعية لصاحل شعوب هذا املنظمة الربملانية املقبةل عىل انفتاح أخر عىل ادلول العربية ،خاصة دول اخلليج،
املرتقب مشاركهتا ،من موقع املالحظة ،يف الاجامتع القادم للمنظمة.
كام ذكر الس يد الرئيس بزايرته الناحجة لبامن خالل شهر فرباير املايض واليت متزيت بتدشني مكتبة محمد
السادس مبقر برملان أأمرياك الالتينية ،مشريا اإىل أأن تفضل صاحب اجلالةل مبنح امسه الرشيف لهذا الفضاء هو
خري عربون وجتس يد للعناية املولوية للتعاون مع دول أأمرياك الالتينية ،معربا يف هذا الس ياق عن الزتام جملس
املستشارين بتوفري اكمل ادلمع لهذا الرصح العلمي لتكون منارة مشعة للثقافة املغربية ،وفضاء لولوج العمل واملعرفة.
وعرب الس يد النعم ميارة يف هذا الصدد عن اعزتازه مبلمتس الس يدة رئيسة برملان أأمرياك الالتينية
والكراييب ،بتوس يع فضاء "مكتبة املكل محمد السادس" مبا يليق حبمل امس جاللته ،بعد التدشني ا ألويل اذلي
اكن مبثابة اإعطاء الانطالقة لرتس يخ معلمة مغربية داخل مقر أأكرب و أأعرق جتمع برماين بأأمرياك الالتينية والكراييب.
ويف موضوع متصل اعترب الس يد الرئيس أأن تدشني فضاء السكريتاراي اخلاصة ابملنتدى الربملاين
لبدلان اإفريقيا و أأمرياك الالتينية " أأفرولك" مبقر جملس املستشارين يومه الإثنني ،يعترب جتليا واحضا لدلمع اذلي
خيص به هذه املنظمة الربملانية ،حىت يتأأىت لها الهنوض بأأدوارها والإعداد اجليد للك ا ألنشطة وبرامج التعاون
املشرتكة.
مجلس المستشارين
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ومن هجة أأخرى ،أأعرب الس يد النعم ميارة عن تقديره العايل
للمواقف املمتزية لربملان أأمرياك الالتينية والكراييب ،النابعة من قميه احملبة للسمل
والسالم ،إازاء املغرب كام هو الشأأن يف القرار احلازم للسلطات املغربية بفتح
معرب الكركرات ابلصحراء املغربية اكإجراء طبيعي لضامن سالسة املبادلت الإنسانية والتجارية ،كام أأشاد الس يد
الرئيس يف نفس الس ياق ابملواقف الإجيابية ل ألرجنتني بدل الس يدة SILVIA DEL ROSSARIA
 GIACOPPOجتاه خمتلف القضااي املغربية العادةل.
من جانهبا شددت رئيسة برملان أأمرياك الالتينية والكراييب الس يدة SILVIA DEL ROSSARIA
 GIACOPPOعىل القوامس املشرتكة اليت جتمع شعوب أأمرياك الالتينية والشعب املغريب ،وكذا التحدايت
والرهاانت اليت تواهجها ،معربة عن اإجعاهبا مبا جسهل املغرب يف العقود ا ألخرية من تقدم وتطور تكنولويج وتكريس
للحقوق الاجامتعية واحلرص عىل جودة حياة املواطنني املغاربة ،وغريها من املكتس بات املس تدامة.
وبعد أأن تطرقت اإىل التحدايت الكبرية ملنطقة أأمرياك الالتينية يف جمالت الفقر والفساد وعدم تاكفؤ الفرص
وما يشلكه ذكل من ضغوطات هتدد السمل الاجامتعي ،أأوحضت الس يدة SILVIA DEL ROSSARIA
 GIACOPPOأأمهية اإنشاء التحالفات الربملانية ،اكلتحالف القامئ بني أأمرياك الالتينية وإافريقيا ،يف تقامس التجارب
واملامرسات الفضىل من أأجل حتقيق التقدم الاقتصادي والاجامتعي وتقوية وصيانة املؤسسات.
و أأثنت يف هذا الصدد عىل احتضان جملس املستشارين للسكريتارية اخلاصة ابملنتدى الربملاين لبدلان اإفريقيا
و أأمرياك الالتينية ،واليت س يكون لها دور كبري يف تعزيز وتوطيد عالقات التعاون بني املنطقتني يف لك اجملالت
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ،من خالل القيام بأأعامل ملموسة لتجس يد طموحات اجلانبني وإاعطاء الرشاكة
بيهنام مضموان حقيقيا وفاعال.
وعند تطرقها ملكتبة محمد السادس مبقر برملان أأمرياك الالتينية ،عربت الس يدة SILVIA DEL
 ROSSARIA GIACOPPOعن تقديرها العميق جلالةل املكل محمد السادس اذلي أأعطى امسه لهذا املعلمة،
مشرية اإىل ما يمتتع به جاللته من رايدة يف لك أأمرياك الالتينية ،كام أأكدت أأن العمل جار من أأجل توقيع مذكرات
تفامه وتعاون مع عدد من اجلامعات واملؤسسات العلمية العاملية أكوكسفورد ،من أأجل متكني املكتبة من مجيع
املقومات واملس تلزمات الرضورية لتكون رهن اإشارة الطلبة ومجعيات اجملمتع املدين يف ولوج العمل واملعرفة ،ويه
اجلهود اليت تزتامن مع حتضري هذا املنظمة الربملانية ا إلقلميية لإنشاء "جلنة املس تقبل" يكون من هماهما الرئيس ية
القيام بدراسات استرشافية يف لك ما هيم املنطقة.
حرض هذا الاس تقبال الس يد محمد حنني اخلليفة ا ألول لرئيس اجمللس ،والس يد عبد السالم بلقشور
اخلليفة اخلامس للرئيس ،والس يد عبد الإهل حفظي حماسب اجمللس.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  14 /653يونيو 2022
9

 رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس
لجنة العالق ات الدولية والتنق ل البشري بالجمعية
الوطنية بجمهورية االكوادور.

أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يومه الإثنني  13يونيو  2022مباحثات مع رئيس جلنة
العالقات ادلولية والتنقل البرشي ابمجلعية الوطنية جبمهورية الاكوادور الس يد Juan Fernando Floresاذلي
يزور املغرب عىل ر أأس وفد برملاين هام.
يف مس هتل هذا اللقاء قدم الس يد رئيس جملس املستشارين للوفد الاكوادوري حملة عن اجمللس وموقعه
ادلس توري ،من حيث تركيبته النوعية واختصاصاته يف الترشيع ومراقبة العمل احلكويم وتقيمي الس يات العمومية
وادليبلوماس ية الربملانية.
و أأضاف الس يد الرئيس أأن اجمللس يعمل ،زايدة عىل هنوضه بوظائفه ادلس تورية املعروفة ،عىل فتح
فضاءاته للحوار والنقاش اجملمتعي التعددي ،حول القضااي الكربى اليت تشغل الر أأي العام املغريب ،وذكل من خالل
احتضان وتنظمي منتدايت س نوية حول العداةل الاجامتعية واجلهات ومناخ ا ألعامل والغرف املهنية والش باب ،ابلإضافة
اإىل ندوات متخصصة حول املواضيع اليت هتم املعيش اليويم من جهرة وبطاةل وغريها.
كام ركز الس يد الرئيس عىل اجملال ادليبلومايس اذلي أأابن فيه اجمللس عن حيوية ودينامية كبرية ،خاصة
فامي يرتبط بتقوية العالقات مع أأمرياك الالتينية اليت متثل بعدا اسرتاتيجيا يف اهامتم املغرب ،بلك مؤسساته ،مبوضوع
التعاون جنوب -جنوب.
وشدد عىل أأن هذا التعاون أأصبح حمتيا يف اجلوانب الاقتصادية والاجامتعية ويف توحيد الرؤى بشأأن
القضااي والتحولت العاملية الكربى ،مشريا يف هذا الس ياق اإىل احتضان اجمللس للسكريتارية اخلاصة ابملنتدى
الربملاين لبدلان اإفريقيا و أأمرياك الالتينية اليت مت تدشيهنا اليوم الثنني مبناس بة زايرة العمل اليت تقوم هبا لبالدان
رئيسة برملان أأمرياك الالتينية والكراييب الس يدة  ،SILVIA DEL ROSSARIA GIACOPPOوكذا
اس تعداد اجمللس لحتضان القمة املقبةل للمنتدى هناية الس نة اجلارية.
وقد عرب الس يد الرئيس كذكل عن اس تعداد جملس املستشارين لتوثيق عالقات التعاون مع امجلعية
الوطنية ابلكوادور ،مبداي تطلعه اإىل اإنشاء مجموعة للصداقة والتعاون بني اجمللسني لتكون ألية برملانية فاعةل يف
تطوير العالقات الثنائية بني البدلين وتمنيهتا.
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من جانبه أأكد رئيس جلنة العالقات ادلولية والتنقل البرشي ابمجلعية
الوطنية جبمهورية الاكوادور أأن زايرته للمغرب تأأيت حرصا من اللجنة اليت
يرت أأسها عىل التعرف عىل حقيقة ا ألوضاع ابململكة هبدف بناء مقاربة جديدة وخمتلفة للعالقات بني البدلين ،كام شدد
عىل الرغبة الأكيدة يف تشكيل مجموعة للصداقة والتعاون بني اجمللسني لإثراء احلوار الربملاين بيهنام خدمة ملصاحلهام
املشرتكة.
ومن هجة أأخر أأثىن الوفد الربملاين الاكوادوري عىل اجلهود اليت بذلها املغرب يف تسوية ا ألوضاع القانونية
لللف من املهاجرين الوافدين عليه ،مش يدا ابلتجربة املغربية يف جمال الهجرة.
ويف موضوع الصحراء املغربية ،حرص الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين عىل تقدمي معطيات
حول اجلوانب الس ياس ية والإنسانية للزناع املفتعل حول مغربية ا ألقالمي اجلنوبية ،مسجال أأن بعض املواقف اليت
اختذهتا الاكوادور مؤخرا ،اكلنسحاب مما يسمى "مجموعة دمع الشعب الصحراوي" جبنيف ،تبعث عىل الارتياح
وا ألمل يف أأن تغري هذه ادلوةل موقفها من الزناع ،واذلي ل يساعد عىل اإجياد حل هنايئ هل ،وذكل من خالل تبين
احلياد الإجيايب ودمع هجود ا ألمم املتحدة ذات الصةل.
وبعد أأن أأعرب عن تطلعه اإىل أأن يعمل برملانيو الاكوادور عىل نقل حقيقة امللف وصورته الواحضة
للمسؤولني والر أأي العام ابلإكوادور ،قدم الس يد الرئيس توضيحات خبصوص مقرتح احلمك اذلايت اذلي تقدم به
املغرب انطالقا من ا إلرادة احلرة للصحراويني املغاربة ،واذلي يقرتح صالحيات واسعة يف اجملالت الترشيعية
والتنفيذية ابس تثناء ا ألمور ذات العالقة ابلس يادة الوطنية.
كام حتدث الس يد الرئيس للوفد عن الهنضة الاقتصادية والاجامتعية والاجامتعية والس ياس ية اليت تنعم
هبا ا ألقالمي اجلنوبية للمملكة وغريها من املظاهر التمنوية اليت ل شك أأن الوفد س يقف علهيا أأثناء زايرته امليدانية
املربجمة لهذه ا ألقالمي.
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 استقبال رئيسة مجلس الشيوخ بالواليات المتحدة
المكسيكية

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة
يومه امجلعة  10يونيو  2022رئيسة جملس الش يوخ ابلولايت
املتحدة املكس يكية الس يدة OLGA SANCHEZ
 CORDEROاليت تقود وفدا برملانيا هاما يف زايرة معل
لبالدان بدعوة كرمية من رئيس اجمللس.
وهبذه املناس بة أأجرى الطرفان مباحثات هامة
تناولت حتليال معمقا خملتلف القضااي املدرجة يف ملف العالقات
الثنائية التارخيية القامئة بني املغرب وملكس يك واليت متتد اإىل
س نة  ،1962حيث تزتامن الس نة اجلارية حبلول اذلكرى 60
لإقامة هذه العالقات.
ويف هذا الإطار ،وعند اس تعراضه ألمه املعامل يف جسل التعاون الثنايئ بني البدلين ،أأكد الس يد النعم ميارة
أأن جحم التعاون الاقتصادي بني البدلين ل يرىق اإىل مس توى العالقات الس ياس ية الطيبة ،مشريا اإىل أأن هناك
قطاعات اسرتاتيجية واعدة يتوفر فهيا البدلان عىل جتارب رائدة ،وتتيح اإماكنيات حقيقية لتعزيز التعاون وتعميق
الرشاكة بيهنام ،ول س امي يف القضااي املرتبطة بتدبري تدفقات الهجرة ،وجمال صناعة الس يارات والطائرات ،والقطاع
الزراعي.
كام أأبرز الس يد النعم ميارة ا ألمهية القصوى اليت يكتس هيا التعاون املغريب املكس ييك عىل املس توى الثنايئ
واملتعدد ا ألطراف ،من خالل التنس يق والتشاور ادلامئ خبصوص القضااي ذات الاهامتم املشرتك يف العديد من
املنظامت واحملافل ادلولية.
و أأوحض الس يد الرئيس أأن اململكة املغربية ترتكز يف س ياس هتا اخلارجية عىل تعزيز التعاون جنوب-
جنوب ،ولس امي مع دول أأمرياك الالتينية ،وهو ما جسدته الزايرة التارخيية جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا
س نة  2004جملموعة من دول املنطقة ومضهنا املكس يك.
وعىل املس توى الربملاين ،ركز الس يد رئيس جملس املستشارين عىل أأمهية التعاون الربملاين كقاطرة لدلفع
ابلتعاون الثنايئ وتوطيده ومد جسور التعاون والتقارب بني الشعبني الصديقني ،ملفتا اإىل ا إلرادة القوية جمللس
املستشارين بغية تطوير روابط التعاون مع جملس الش يوخ املكس ييك وإارساء قنوات دامئة للحوار الربملاين املغريب-
املكس ييك متكن من املواكبة املس مترة للعالقات الثنائية واملتعددة ا ألطراف.
و أأشار يف نفس الس ياق اإىل املساعي اجلارية من أأجل خلق منتدى اقتصادي س نوي بني اجمللسني
يكون ألية للتفكري املشرتك يف أأمه حماور التعاون الثنايئ ،خاصة و أأن جملس املستشارين يضم يف تركيبته ممثلني عن
رجال ا ألعامل املغاربة.
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ومن هجة أأخرى أأعرب الس يد الرئيس عن اعزتازه ابدلمع املكس ييك
ملبادرات جملس املستشارين الرامية لإرساء حوار برملاين ممثر جملالس الش يوخ
جنوب-جنوب ،خاصة بني جمالس الش يوخ يف اإفريقيا والعامل العريب و أأمرياك
الالتينية ،وجعل هذا احلوار يف خدمة القضااي العادةل دلول اجلنوب وحتقيق
تطلعات وطموحات شعوهبا التواقة اإىل مزيد من الاس تقرار والتمنية والازدهار.
من جانهبا حتدثت رئيسة جملس الش يوخ ابلولايت املتحدة املكس يكية الس يدة OLGA SANCHEZ
 CORDEROعن أأمهية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بني املغرب واملكس يك ابلنظر ملوقعهام وماكنهتام
ووزهنام الاسرتاتيجي يف حميطهام اجلهوي ،مشرية اإىل أأن البدلين يتقاسامن الهواجس ذاهتا خبصوص معضةل الهجرة
غري املنظمة ،ابعتبار املكس يك بوابة للولايت املتحدة ا ألمريكية واملغرب بوابة ألورواب ،ويواهجان نتيجة ذلكل نفس
التحدايت والصعوابت الإنسانية والاقتصادية والاجامتعية يف تدبري موجات الهجرة.
و أأشارت يف هذا الس ياق كذكل أأن بالدها ،كام هو الشأأن ابلنس بة للمغرب ،اكنت س باقة اإىل املصادقة
عىل ميثاق مراكش من أأجل جهرة أمنة منظمة ونظامية ،و أأهنا تزنيال لهذا امليثاق رشعت يف تعزيز امحلاية القانونية
للمهاجرين وخاصة ا ألطفال القارصين من أأجل من وضع حد لهذه املعاانة الإنسانية املتفامقة.
ومن هجة أأخرى ركز الوفد الربملاين املكس ييك عىل أأمهية استامثر حلول اذلكرى  60لإقامة العالقات املغربية
املكس يكية من أأجل اإعطاء دفعة قوية لهذه العالقات مبا يغين مسار التعاون يف القضااي ذات ا ألولوية ،خاصة يف
ميادين حماربة الفساد والطاقات النظيفة والتبادل الثقايف والأاكدميي.
و أأكد الوفد كذكل أأن جملس الش يوخ املكس ييك ،اذلي يس تعد لتنظمي احتفالية ابذلكرى  60للعالقات
الثنائية ،يتتبع ابهامتم س ياسات املغرب خصوصا يف جمالت حماربة التغري املنايخ وتقنني اس تخدام القنب الهندي يف
ا ألغراض الطبية والصناعية ،معربا يف هذا الصدد عن تطلعه اإىل الاس تفادة من اخلربات املغربية يف املوضوع.
وعىل صعيد أخر ،وارتباطا بقضية الوحدة الرتابية للمملكة ،وبعد أأن تطرق للتداعيات الوخمية لعدم
الاس تقرار يف منطقة الساحل والصحراء عىل املنطقة كلك ،قدم الس يد رئيس جملس املستشارين للوفد حملة عن
الزناع املفتعل حول الصحراء املغربية واس مترار املأأساة الإنسانية اليت يعانهيا احملتجزون يف تندوف.
كام سلط الضوء عىل اجلهود اليت يبذلها املغرب من أأجل اإجياد حل متوافق عليه من خالل طرحه ملقرتح
احلمك اذلايت النابع من ا إلرادة احلرة للصحراويني املغاربة ،يف مقابل متسك ا ألطراف ا ألخرى مبقارابت متجاوزة ل
تساير تطورات العرص احلايل.
وعرب الس يد الرئيس ابملناس بة عن أأمهل يف أأن تبدي دوةل املكس يك تفهام أأكرب للموقف املغريب من خالل
تصحيح موقفها وتبين احلياد الإجيايب مبا يساعد يف دمع هجود ا ألمم املتحدة الرامية لإجياد حل س يايس متوافق عليه
الزناع.
وقد تعهد رئيس جلنة اخلارجية مبجلس الش يوخ املكس ييك ،اذلي يمتتع ابلختصاص احلرصي ملراقبة
الس ياسة اخلارجية للمكس يك ،بنقل دعوة الس يد الرئيس بلك أأمانة اإىل وزارة الشؤون اخلارجية واجلهات املسؤوةل
ابملكس يك.
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 رئيس مجلس المستشارين يعرض مداخل التفكير
في سبل االهتمام بقضايا مغاربة العالم وحماية
هويتهم المغربية األصيلة  ،في افتتاح الندوة حول:
"مغاربة العالم :تعبئة جماعية وراء جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده لتسهيل
عملية العبور"

نظم جملس املستشارين يوم الثالاثء  07يونيو  2022ندوة حول موضوع "مغاربة العامل :تعبئة جامعية وراء
جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأأيده لتسهيل معلية العبور" مبشاركة عدد من القطاعات الوزارية واملؤسسات
العمومية املعنية وفعاليات من اجملمتع املدين و أأبناء اجلالية املغربية ابخلارج.
وقد متزيت اجللسة الافتتاحية لهذه الندوة بلكمة رئيس اجمللس اليت أألقاها نيابة عنه الس يد محمد حنني
اخلليفة ا ألول للرئيس ،واليت نوه يف بدايهتا ابجملهودات اليت تبذلها خمتلف السلطات العمومية ،واكفة املتدخلني يف
سبيل تنظمي معلية "مرحبا" تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية.
وبعد أأن تطرق للتجربة الغنية اليت رامكهتا بالدان يف جمال تنظمي معلية مرحبا عىل مدى عدة س نوات منذ
أأن أأعطى انطالقهتا أأول مرة جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و أأيده س نة  ،2001عرض الس يد الرئيس لبعض
مداخل التفكري اليت يقرتهحا جملس املستشارين من أأجل املسامهة يف النقاش حول س بل الاهامتم بقضااي مغاربة العامل
وحامية هويهتم املغربية ا ألصيةل وذكل عىل الشلك التايل:
أأول :مالءمة القوانني ذات الصةل ابملغاربة يف اخلارج وخصوصا املتعلقة ابحلاةل املدنية ومدونة ا ألرسة
لتامتىش مع خمتلف التطورات والتحدايت اجلديدة اليت يعيشها مغاربة العامل يف دول الإقامة؛
اثنيا :العمل عىل رمقنة خمتلف اخلدمات الإدارية سواء املقدمة من طرف البعثات ادليبلوماس ية أأو
القنصلية ،أأو املقدمة من طرف املرافق العمومية ابململكة ،وتوفري الاستشارة القانونية الرضورية هلم ،ومواكبهتم يف
معاجلة مشألكهم القضائية؛
اثلثا :تكثيف الربامج الاجامتعية والثقافية وادلينية اليت هتدف اإىل تقوية روابط ا ألجيال اجلديدة مع وطهنم
ا ألم ،وتعزيز مقوماهتم الوطنية ،من خالل رشأاكت حقيقية مع مجعيات اجملمتع املدين اجلادة؛
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رابعا :تطوير وسائل التواصل عن طريق توظيف التكنولوجيات
احلديثة ،ووسائط التواصل الاجامتعي ،مما سيسهل علهيم مواكبة خمتلف
ا ألوراش التمنوية ،ومتكيهنم من عنارص الإملام بقضاايمه الوطنية ،ويف مقدمهتا
قضية وحدتنا الرتابية ،ومدمه بأليات الرتافع وادلفاع حىت يكونوا خري سفراء لبدلمه يف خمتلف مواقعهم ببدلان الاقامة؛
خامسا :رضورة اإجياد الليات املناس بة لإدماهجم يف اجملهود الاستامثري لبالدان ،من خالل توفري صك
للمشاريع ،وحتسني املناخ الثقايف والاقتصادي ،بغية تعزيز ثقهتم يف الفرص الاستامثرية اليت توفرها خمتلف هجات
اململكة ،وحتفزيمه عىل الاستامثر هبا؛
سادسا :البحث عن صيغ متكن بالدان من الاس تفادة من خربة وكفاءة مغاربة العامل ،وإاجياد س بل لنقلها اإما
عن طريق حتفزيمه للعودة أأو للعمل عن بعد ،وخصوصا يف جمالت البحث والابتاكر والتكنولوجيات احلديثة،
وتسهيل اإدماهجم يف تعزيز ادلينامية اليت يعرفها وطهنم الام.
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 اجتماع الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية.

شارك املستشار الس يد محمد رىض امحليين ،عضو
الشعبة الوطنية دلى امجلعية الربملانية الفرنكوفونية وانئب
رئيسة جلنة التعاون والتمنية التابعة لهذه املنظمة ،يوم امجلعة
 10يونيو  ،2022عرب تقنية التناظر املريئ ،يف اللقاء
التحضريي لالجامتع املقبل للجنة اذلي س يعقد يوم  07يوليوز
بكيغايل.
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أيام دراسية وندوات علمية...

 لق اء دراسي لمناقشة مخرجات الرأي الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي بعنوان "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج".

نظم جملس املستشارين ،برشاكة مع اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،لقاء دراس يا ملناقشة خمرجات
الر أأي الصادر عن هذا ا ألخري يف موضوع "حنو حتول رمقي مسؤول ومدمج" ،وذكل يوم أأمس الإثنني  13يونيو
 ،2022وذكل مبشاركة أأعضاء من اجمللسني وممثلني عن الوزارة املنتدبة امللكفة ابلنتقال الرمقي وإاصالح الإدارة.
ويأأيت تنظمي هذا اللقاء ادلرايس ،اذلي يندرج يف اإطار تفعيل بنود اتفاقية الرشاكة والتعاون املربمة بني
اجمللسني بتارخي  13دجنرب  ،2021يف س ياق اهامتهمام املشرتك برهان التحول الرمقي كرافد أأسايس للرفع من الإنتاجية
وتعزيز تنافس ية الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية ،لس امي يف ظل وطـأأة الفجوة الرمقية اليت ازدادت
حدة بسبب تداعيات أأزمة كوروان ،حيث تفيد الإحصائيات الرمسية بأأن املغرب احتل املرتبة  106/193عىل صعيد
"مؤرش تمنية احلكومة الإلكرتونية" س نة  ،2020واملرتبة  100/176عىل صعيد "مؤرش تمنية تكنولوجيا املعلومات
والتصالت" س نة .2017
وجدير ابذلكر يف هذا الصدد ،أأن بالدان قد اعمتدت مجموعة من الاسرتاتيجيات والربامج من أأجل ترسيع
وترية التحول الرمقي من قبيل "املغرب الرمقي  "2013و"املغرب الرمقي  ،"2020واكهبا اإحداث عدد من الهيئات
بغرض تنفيذ هذه الاسرتاتيجيات والربامج ،واختاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية مثل اإحداث بوابة خمصصة
للمساطر الإدارية ،وإااتحة أأداء خمتلف الرضائب والرسوم عرب ا ألنرتنيت ،وإاحداث الش باك الوحيد ،وإاحداث منصة
اإلكرتونية لتتبع نظام املساعدة الطبية وبوابة وطنية للشاكايت ،ومنصة التعلمي عن بعد ،ومكتب الضبط الرمقي،
وغريها من التدابري اليت تندرج يف اإطار رمقنة اخلدمات العمومية.
وعىل صعيد أخر ،شهدت بالدان رمقنة متقدمة للخدمات البنكية وارتفاعا مطردا يف معامالت التجارة
الإلكرتونية وتطورا متفاوات يف مسار رمقنة القطاعات الإنتاجية.
ورمغ لك ما مت اإحرازه من تقدم عىل درب الانتقال الرمقي بفضل املبادرات والتدابري املتخذة ،اإل أأن ر أأي
اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ خيلص اإىل حمدوديهتا وجعزها عن توفري اكمل رشوط النجاح لتحقيق التحول
الرمقي املنشود ،وتقليص الفجوة الرمقية اليت انكشفت حدهتا وازدادت اتساعا يف ظل تداعيات أأزمة كوروان.
مجلس المستشارين
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ذلكل ،وهبدف المتكل امجلاعي خملرجات الر أأي املذكور ،يروم هذا
اللقاء ادلرايس تعميق وإاثراء النقاش يف املوضوع بني أأعضاء اجمللسني ،حبضور ومشاركة القطاع احلكويم الويص،
من أأجل استرشاف معامل رؤية مشولية واحضة لإجناح التحول الرمقي ببالدان ،يف أأفق حتديث اإدارهتا وقطاعاهتا
الاجامتعية ،من هجة ،وتطوير صناعة رمقية تنافس ية ،من هجة اثنية ،عىل أأن يتلكل هذا اللقاء أأيضا ابسترشاف
مساكل تفكري جامعية لرتمجة ما ميكن ترمجته من خالصات وتوصيات اإىل مبادرات ترشيعية تروم مالءمة الإطار
الترشيعي والتنظميي ذي الصةل ،وكذا استامثرها من دلن أأعضاء جملس املستشارين يف جمايل الرقابة وتقيمي الس ياسات
العمومية.
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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:
الربيد الإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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