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اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....

اجتماع المكتب رقم 2022/16
ليوم اإلثنين  13يونيو 2022

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  13يونيو  2022اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة ،ومشاركة
ا ألعضاء السادة:
اخلليفة ا ألول للرئيس؛
:
▪ محمد حنني
اخلليفة الثالث للرئيس؛
:
▪ فؤاد القادري
اخلليفة الرابع للرئيس؛
:
▪ املهدي عمثون
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
:
▪ عبد السالم بلقشور
حماسب اجمللس؛
:
▪ عبد الإهل حفظي
حماسب اجمللس؛
:
▪ ميلود معصيد
أأمني اجمللس؛
:
▪ مصطفى مشارك
أأمني اجمللس.
:
▪ جواد الهالل

فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع ،الس يدة والسادة:
▪ أأمحد اخشيشن
▪ محمد سامل بمنسعود
▪ صفية بلفقيه

:
:
:
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

❖ العالقات مع املؤسسات ادلس تورية
قرار رمق  2022/16/01بتالوة منطوق قرار احملمكة ادلس تورية رمق  184/22بتارخي 7

يونيو  ،2022القايض بعدم قبول الطعن الرايم اإىل اإلغاء انتخاب الس يد عبد الإهل حفظي عضوا مبجلس املستشارين
يف نطاق الهيئة الناخبة للمنظامت املهنية للمشغليـن الأكثـر متثيليـة ،عىل اإثـر الاقتـراع اجملـرى يـوم  5أأكتوبر ،2021
ابدلائرة الانتخابية جلهات بين مالل-خنيفرة ،ادلار البيضاء-سطات ،مراكش-أسفي ودرعة-اتفياللت ،يف مس هتل
جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  14يونيو .2022
قرار رمق  2022/16/02بتالوة منطوق قرار احملمكة ادلس تورية رمق  185/22بتارخي 7

يونيو  ،2022القايض بعدم قبول الطعن الرايم اإىل اإلغاء انتخاب الس يد محمد معوري عضوا مبجلس املستشارين عىل
اإثر الاقرتاع اذلي أأجري يف  5أأكتوبر  ،2021يف نطاق الهيئة الناخبة ملمثيل املنظامت املهنية للمشغلني الأكرث متثيلية
ابدلائرة الانتخابية جلهات طنجة  -تطوان  -احلس مية والرشق وفاس -مكناس والرابط  -سال -القنيطرة ،يف مس هتل
جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  14يونيو .2022
قرار رمق  2022/16/03ابنتداب الس يدة صفية بلفقيه أأمينة للجلسة العامة اخملصصة

ملناقشة عرض الس يدة الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت حول أأعامل احملامك املالية ،املربجمة يوم الثالاثء 14
يونيو  2022عىل الساعة العارشة صباحا.
❖ ا ألس ئةل الشفهية
قرار رمق  2022/16/04ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء

 14يونيو  2022عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد فؤاد القادري والس يد جواد
الهالل يف أأمانة اجللسة ،واليت س تخصص ملساءةل الس يدة وزير الصحة وامحلاية الاجامتعية والس يدة وزيرة اإعداد
الرتاب الوطين والتعمري والإساكن وس ياسة املدينة والس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابلستامثر
والتقائية وتقيمي الس ياسات العمومية.
قرار رمق  2022/16/05ابإحاةل طلب مجموعة العداةل الاجامتعية تناول اللكمة يف هناية

جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  14يونيو  2022حول "حاةل ترقب موظفات وموظفي احملامك جراء تأأخر اإعالن
نتاجئ الرتيق ابلختيار يف صفوف هيئة كتابة الضبط" اإىل احلكومة طبقا ألحاكم املادة  168من النظام ادلاخيل
للمجلس.
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قرار رمق  2022/16/06بتعممي املذكرة اجلوابية

بشأأن التدابري املتخذة من دلن وزارة العدل لتنفيذ الالزتامات اليت رعرب عهنا
الس يد وزير العدل يف جلسة ا ألس ئةل الشفهية بتارخي  30نونرب  ،2022عىل الفرق واجملموعات الربملانية و أأعضاء
اجمللس غري املنتس بني ،ونرشها ابملوقع الإلكرتوين للمجلس.
قرار رمق  2022/16/07بتحديد يوم الثالاثء  05يوليوز  2022موعدا لعقد اجللسة

الشهرية لتقدمي أأجوبة الس يد رئيس احلكومة عن ا ألس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة يف موضوع "واقع التعلمي وخطة
الإصالح".
❖ مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة
قرار رمق  2022/16/08ابملوافقة عىل برانمج الزايرات امليدانية جملموعة العمل املوضوعاتية

املؤقتة حول "ا ألمن الغذايئ".
❖ العالقات اخلارجية
قرار رمق  2022/16/09ابملشاركة يف أأشغال ادلورة الس نوية  29للجمعية الربملانية ملنظمة

ا ألمن والتعاون بأأورواب املزمع عقدها ببريمينغهام ،اململكة املتحدة ،خالل الفرتة املمتدة من  02اإىل  06يوليوز .2022
قرار رمق  2022/16/10ابملشاركة يف أأشغال املنتدى الافرتايض حول املوضوع "منطقة

التجارة احلرة القارية الافريقية :دور الربملانيني والفاعلني غري احلكوميني" املنظم من قبل املعهد الإفريقي للتمنية
الاقتصادية والتخطيط بتعاون مع املركز الافريقي للس ياسة التجارية ،الاندماج ا إلقلميي والتجارة املنبثق عن جلنة
ا ألمم املتحدة الاقتصادية لإفريقيا ،خالل الفرتة املمتدة من  28اإىل  30يونيو .2022
قرار رمق  2022/16/11ابملشاركة يف أأشغال امجلعية  28اجلهوية لإفريقيا التابعة للجمعية

الربملانية للفرونكوفونية اليت س يحتضهنا الربملان املغريب يويم  23و 24يونيو .2022
❖ ا ألنشطة الإشعاعية
قرار رمق  2022/16/12ابعامتد أأرضية وبرانمج الندوة املوضوعاتية اجلهوية املزمع تنظميها

مبقر هجة بين مالل خنيفرة ،يوم السبت  18يونيو  ،2022يف موضوع "تمنية املناطق القروية واجلبلية :رافعة للجهوية
املتقدمة والعداةل اجملالية -هجة بين مالل خنيفرة منوذجا".
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قضااي للمتابعة
•

وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني.

ادلعوة اإىل اجامتع جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية يف أأقرب الجال ،لإخبارها
•
من دلن الس يد الوزير املنتدب دلى وزيرة الاقتصاد واملالية امللكف ابملزيانية ،بعزم احلكومة فتح اعامتدات اإضافية
مبرسوم خالل الس نة املالية  2022اجلارية ،لتغطية النفقات الإضافية اليت يتطلهبا دمع أأسعار مواد الغاز والقمح
والسكر
•

تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس.

•
 02يوليوز .2022

أأشغال ادلورة ا ألوىل لربملان س يدايو لس نة  2022خالل الفرتة املمتدة من  09يونيو اإىل

•
البرشية دلى اجمللس.

خمرجات اخلربة املوكوةل ملكتب ادلراسات امللكف ابإعداد تصور لتجويد منظومة تدبري املوارد
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أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:

عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  14يونيو  2022اجامتعا 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.
▪ المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب:

عقدت اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة لتقيمي الس ياسات العمومية املتعلقة ابلش باب اجامتعا ا ألربعاء  15يونيو 2022
خصص لالس امتع لعرض الس يد لويس مورا ممثل صندوق ا ألمم املتحدة للساكن ابملغرب حول ر أأي واكلت ا ألمم املتحدة يف
الس ياسات العمومية املوهجة للش باب ابملغرب.
▪ مجموعة العمل الموضوعاتية حول األمن الغذائي.

يف اإطار ا ألعامل التحضريية للتقرير اذلي تعده حول ا ألمن الغذايئ ببالدان ،رشعت مجموعة العمل املوضوعاتية حول
ا ألمن الغذايئ يف القيام بزايرات ميدانية ملقرات عدد من الرشاكت واملؤسسات التجارية العامةل يف قطاعات لها عالقة مبارشة
ابملوضوع اذلي تش تغل عليه اجملموعة ،وذكل منذ يوم امخليس املايض  16يونيو اجلاري.
وهكذا فقد متكنت اللجنة من زايرة مركز احلليب دانون ،رشكة كوسومار( ،)Cosumarسوق امجلةل للسمك
ابدلار البيضاء ، ،لوس يور كريسطال. (Lessieur Crytal
ومن املقرر أأن تواصل اجملموعة هذه الزايرات امليدانية يوم غد ا ألربعاء  22يونيو  2022بزايرة لك من قطب
الصناعات الفالحية مكناس) ،(Agropole de Meknèsومصربات مكناس).(Les conserves de Meknès
المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الصحي:

واصلت اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة اخلاصة اب ألمن الصحي أأشغالها يوم أأمس الإثنني  20يونيو  2022بعقد لقاء
خصص لالس امتع للنقاابت املهنية العامةل يف امليدان الصحي.
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برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....

▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية:

• ا ألربعاء  22يونيو  2022عىل الساعة العارشة والنصف ابلقاعة  6مبجلس النواب.
 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.
▪ لجنة القطاعات اإلنتاجة.

• ا ألربعاء  22يونيو  2022بعد اجللسة العامة بقاعة الندوات.
 دراسة مرشوع قانون رمق  40.19بتغيري وتمتمي القانون رمق 13.09املتعلق ابلطاقات
املتجددة والقانون رمق  48.15املتعلق بضبط قطاع الكهرابء وإاحداث الهيئة الوطنية لضبط
الكهرابء.
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

• يوم الثالاثء  28يونيو  2022بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية بقاعة الندوات:
 تقدمي مرشوع قانون رمق  94.21يتعلق بس ندات القرض املؤمنة؛
• يوم ا ألربعاء  29يونيو  2022عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة الندوات:
 مناقشة "مشلك التضخم ،وأليات متويل ا ألبناك للمقاولت الصغرية جدا والصغرى
واملتوسطة" ،حبضور الس يد وال بنك املغرب؛
• يوم امخليس  30يونيو  2022عىل الساعة الثانية بعد الزوال ( )14h00ابلقاعة  11مبجلس النواب:
 يوم درايس مشرتك بني جلنيت املالية ابلربملان خيصص لعرض ومناقشة تصور احلكومة
خبصوص اإصالح القانون التنظميي لقانون املالية ،ومراجعة جدول الرضيبة عىل ادلخل.
مجلس المستشارين
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▪ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية.

• من  22اإىل  24يونيو 2022
 زايرة ميدانية مليناء الناظور غرب املتوسط.
▪ المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الغذائي.

• ا ألربعاء  22يونيو 2022
 زايرة قطب الصناعات الفالحية مكناس) ،(Agropole de Meknèsومصربات
مكناس).(Les conserves de Meknès
▪ المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الصحي:

• ا ألربعاء  22يونيو  2022الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات.
 لقاء درايس حول "المتويل الصحي ابملغرب بني عرض العالجات ومياكنزيمات ا ألداء"،
حبضور الس يد وزير الصحة وامحلاية الاجامتعية والس يد الوزير امللكف ابملزيانية وفعاليات من
القطاع.

.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  21 /654يونيو 2022
8

أنشطة الرئاسة /العالق ات الخارجية...

والمؤقتة....
▪ رئيس مجلس المستشارين يقوم بزيارة عمل
لجمهوريتي الشيلي واألوروغواي مابين  20و  29يونيو .2022

يقوم رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة خالل
الفرتة مابني  20و 29يونيو اجلاري بزايرة معل مجلهورييت الش ييل
وا ألوروغواي ،وذكل بدعوة من رئيس ورئيسة جمليس الش يوخ
هبذين البدلين.
وت أأيت زايرة الس يد ميارة مجلهورية الش ييل (25/20
يونيو) تلبية دلعوة السيناتور أألفارو اإيلزياندي سوطو ،رئيس جملس
الش يوخ ،وتندرج يف اإطار تقوية أأوارص الصداقة والتعاون الثنايئ
القامئة بني املؤسس تني.
كام تأأيت هذه الزايرة ،اسرتشادا برؤية صاحب اجلالةل املكل محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب وترس يخ الانفتاح
عىل منطقة أأمرياك الالتينية.
وس يقوم الس يد رئيس جملس املستشارين كذكل بزايرة مماثةل مجلهورية ا ألوروغواي مابني  26و 29يونيو ،بدعوة من الس يدة
بياتريس أأرغميون ،رئيسة جملس الش يوخ وانئبة رئيس امجلهورية.
وتندرج هذه الزايرة ،مضن مسار اإرساء عالقات برملانية متينة بني جملس املستشارين ابململكة املغربية وجملس الش يوخ
جبمهورية ا ألوروغواي" ،واليت من شأأهنا الاسهام يف تعزيز العالقات بني البدلين".
وس يكون رئيس جملس املستشارين مرفوقا خالل هاتني الزايرتني بوفد يضم الك من الس يدة انئةل مية التازي ،رئيسة جلنة
اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني ابخلارج ،وعبد القادر سالمة عضو فريق التجمع الوطين ل ألحرار ،عضو اجمللس دلى الربملان
ا ألنديين ،و أأمحد اخلريف ،عضو الفريق الاس تقالل للوحدة والتعادلية ،عضو اجمللس دلى برملان أأمرياك الوسطى ،وزكرايء احلنيين،
رئيس ديوان رئيس جملس املستشارين ،وحسن أأزرقان ،رئيس قسم العالقات اخلارجية.

مجلس المستشارين
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▪ رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يجري
مباحثات مع وزير الخارجية السعودي سمو األمير
فيصل بن فرحان.

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يوم
امخليس  15يونيو  2022مبقر اجمللس وزير اخلارجية السعودي صاحب
السمو ا ألمري فيصل بن فرحان اذلي زار املغرب ا ألس بوع املايض
للمشاركة يف أأعامل ادلورة  13للجنة املشرتكة املغربية السعودية.
وقد شلكت املباحثات اليت أأجراها اجلانبان هبذه املناس بة
فرصة لس تعراض مسارات العالقات الثنائية املمتزية بني البدلين
الشقيقني املستندة عىل أأساس متني من روابط ا ألخوة الصادقة بني
صاحب اجلالةل املكل محمد السادس و أأخيه خادم احلرمني الرشيفني
املكل سلامن بن عبد العزيز َال سعود حفظهام هللا.
ويف هذا الإطار عرب الس يد النعم ميارة عن ارتياحه العميق للمس توى الرفيع للعالقات الثنائية الراخسة يف خمتلق امليادين بني
اململكتني الشقيقتني ،واليت تعيش عىل وقع دينامية متجددة حتت الرعاية املتبرصة لقياديت البدلين ،شاكرا للمملكة العربية السعودية مواقفها
النبيةل جتاه خمتلف القضااي املغربية العادةل وعىل ر أأسها الوحدة الرتابية للملكة ،وذكر يف هذا الصدد ابملوقف السعودي ا ألخري بلجنة
 24التابعة ل ألمم املتحدة واذلي جددت فيه دمعها الثابت للمغرب وس يادته.
وابملناس بة كذكل عرب الس يد النعم ميارة ابمس جملس املستشارين عن ادلمع املغريب القوي لس يادة السعودية عىل أأراضهيا،
منددا اب ألعامل الإرهابية اجلبانة اليت تس هتدف أأمهنا واس تقرارها ،كام أأعرب عن اعزتازه وخفره مبا حتظى به اململكة العربية السعودية من
رايدة مس تحقة عىل مس توى العامل الإساليم.
من هجته ،وبعد أأن أأشاد بعمق ومتانة العالقات الثنائية ،واليت يرجع أأصلها اإىل العالقة ا ألخوية بني العاهلني الكرميني
للبدلين ،أأعرب مسو ا ألمري فيصل بن فرحان عن أأمهل ابلرتقاء ابجلانب الاقتصادي اإىل مس توى العالقات الس ياس ية الطيبة ،مضيفا
أأن هناك الكثري من الفرص الاستامثرية اليت ينبغي العمل لس تكشافها بغية ترمجة الروابط الس ياس ية املمتزية اإىل منفعة ومصلحة متبادةل
يستشعرها الشعبني الشقيقني ،وذكل انسجاما مع تصبو اإليه القيادة احلكمية يف البدلين اليت حددت أأهدافا ساميا للتعاون الثنايئ بيهنام.

مجلس المستشارين
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و أأضاف مسو
ا ألمري فيصل بن فرحان أأن
انعقاد ادلورة  13للجنة
املشرتكة املغربية السعودية خطوة يف الاجتاه الصحيح من أأجل جعل
العالقة الاقتصادية أأكرث فعالية ،مشددا عىل أأمهية ورضورة اخنراط
القطاع اخلاص ،بشلك أأكرث فاعلية ،يف هذه ادلينامية املتنامية.
وعىل صعيد أخر مثن اجلانبان املسامهة املقدرة للمسار
الربملاين يف تعزيز العالقات الثنائية خاصة يف اجلوانب الاقتصادية،
ورضورة الاس مترار يف التنس يق والتشاور والتعاون القامئ بني جملس
املستشارين وجملس الشورى السعودي عرب خمتلف الهيئات العربية والإسالمية وادلولية ،مبا يليب طموحات الشعبني الشقيقني يف ا ألمن
والاس تقرار والازدهار ،وخيدم مصلحة ا ألمتني العربية والإسالمية.
حرض هذا الاس تقبال الس يد محمد حنني اخلليفة ا ألول لرئيس اجمللس والس يد عبد الإهل حفظي حماسب اجمللس.

مجلس المستشارين
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▪ الخليفة األول لرئيس مجلس المستشارين يستقبل
نائبة رئيس مجلس النواب الشيلي.

نيابة عن رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة
اذلي يتواجد حاليا بدوةل الش ييل يف زايرة معل بدعوة من رئيس
جملس الش يوخ الش ييل ،اس تقبل اخلليفة ا ألول لرئيس جملس
املستشارين الس يد محمد حنني يومه الإثنني  20يونيو  2022انئبة
رئيس جملس النواب الش ييل الس يدة Claudia Nathalie
 Jimenez MIXاليت تقوم بزايرة معل للمغرب عىل ر أأس وفد
نيايب هام.
وقد تناولت احملاداثت اليت أأجراها اجلانبان يف هذا
اللقاء املمتزي حبضور عدد من السادة أأعضاء مكتب اجمللس،
ابس تعراض أأوجه العالقات الثنائية املغربية الش يلية يف خمتلف أأبعادها وس بل تطويرها وتمنيهتا ملا فيه خدمة املصاحل املشرتكة بني
البدلين والشعبني الصديقني.
ويف هذا الإطار ،وبعد أأن قدم الس يد محمد حنني حملة عن جملس املستشارين وموقعه ادلس توري املتفرد ابلنظر اإىل
تنوع تركيبته ذات الروافد الرتابية والاجامتعية واملهنية والاقتصادية وكذا خصوصية وظائفه وهمامه ا ألساس ية ،أأشاد مبس توى
عالقات الصداقة والتعان املمتزية بني املغرب والش ييل واليت تس متد قوهتا من الروابط التارخيية واحلضارية املشرتكة وتقامس مجموعة
من القمي الإنسانية والاهامتم املشرتك بعدة قضااي ثنائية ودولية يف طليعهتا تعزيز ا ألمن والسمل والاس تقرار العاملي والتمنية املس تدامة
والاندماج ا إلقلميي والطاقات املتجددة وا ألمن الغذايئ ،وجماهبة التغريات املناخية وقضااي الهجرة واجلرمية املنظمة وغريها.
وعرب الس يد محمد حنني عن اس تعداد جملس املستشارين للقيام بواجبه ،يف نطاق ادليبلوماس ية الربملانية ،من أأجل
مواكبة العالقات الثنائية بلك ما تس تلزمه من عناية واهامتم حىت تكون يف مس توى التطلعات املشرتكة ل س امي يف امليادين
الاقتصادية والتجارية والاستامثرية اليت ل تزال دون سقف املس توى املأأمول من بدلين جيعلهام موقعهام اجلغرايف املمتزي جرسا
للتواصل بني اإفريقيا والعامل العريب و أأمرياك الالتينية.
وقد اتفق اجلانبان يف هذا الصدد عىل أأمهية اإنشاء جملس ل ألعامل بني املغرب والش ييل كلية لالش تغال عىل
الهنوض ابجلوانب الاقتصادية والاستامثرية يف التعاون الثنايئ ،يف ظل تسجيل ضعف كبري يف رمق املعامالت بني البدلين.
وشدد الس يد محمد حنني عىل أأن الرغبة الأكيدة جمللس املستشارين يف توطيد العالقات الش يلية املغربية ،لس امي
عرب تنش يط مجموعة الصداقة والتعاون ،انبعة من التوهجات الاسرتاتيجية لبدلان القامئة عىل اإيالء مزيد من العناية للعالقات
جنوب-جنوب خاصة مع دول أأمرياك الالتينية وذكل انسجاما مع توجهيات جالةل املكل محمد السادس اذلي خيص هذه املنطقة
الاسرتاتيجية ابلكثري من اهامتمه املبارش.
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ومضن هذا الس ياق أأكد الس يد محمد حنني أأن جملس املستشارين بصفة
خاصة والربملان املغريب بصفة عامة ،معل خالل الفرتة ا ألخرية عىل تعزيز حضوره الفاعل داخل عدد من املنتدايت الربملانية يف
أأمرياك الالتينية ،خاصة عىل مس توى منتدى رؤساء ورئيسات املؤسسات الترشيعية يف أأمرياك الوسطى وحوض الكراييب
واملكس يك (فوبريل) ،وبرملان أأمرياك الوسطى والربملان ا ألنديين اذلي س يعقد دورته املقبةل ابملغرب يف بداية الشهر املقبل.
من هجهتا ،وبعد أأن قدمت صورة عن املشهد الس يايس احلال يف بدلها املطبوع ابلعمل عىل اإجناز عدد من
الإصالحات الس ياس ية وادلس تورية املهمة ،عربت انئبة رئيس جملس النواب الش ييل الس يدة Claudia Nathalie Jimenez
 MIXعن سعادهتا ابجلهد الثنايئ اجلاري من أأجل تعزيز التقارب القامئ بني اململكة املغربية والش يلية واملؤسس تني الربملانيتني هبام،
خاصة يف ظل ما يتقامسه البدلان من مؤهالت اترخيية واقتصادية وانشغال بقضااي مماثةل اكلطاقة والهجرة وا ألمن.
كام أأثنت انئبة الس يدة  Claudia Nathalie Jimenez MIXابجلهود اليت يبذلها املغرب من أأجل اإجياد حل
س يايس هنايئ للزناع املفتعل حول قضية الصحراء املغربية.
ويف هذا الس ياق أأعرب الس يد محمد حنني عن تقدير جملس املستشارين لدلمع الثابت دلوةل الش ييل ،حكومة وبرملاان،
للوحدة الرتابية للمملكة املغربية ،منوها مببادرات الربملان الش ييل يف هذا الصدد لس امي مبادرة  2020املتعلقة ابدلمع املطلق للمغرب
يف مسائل الهجرة وهجود املغرب لتأأمني معرب الكركرات  ،وكذا مبادرة  2018خبصوص التصويت عىل ملمتس يدمع موقف املغرب
ويربز أأمهية مقرتح احلمك اذلايت كحل واقعي للزناع املفتعل حول مغربية ا ألقالمي اجلنوبية للمملكة ،معتربا اإايها مبادرة تعرب عن
احلقيقية التارخيية للموقف املغريب اذلي أأصبح حمط ش به اإجامع دول خاصة بعد املواقف ا ألخرية للولايت املتحدة ا ألمريكية
وإاس بانيا وغريهام.
وعىل صعيد أخر ،اكن هذا اللقاء مناس بة أأبرز فهيا الس يد محمد حنني للوفد الربملاين الش ييل الإصالحات الس ياس ية
وادلس تورية والقانونية اليت ابرشهتا بالدان من أأجل المتكني الس يايس والاقتصادي للمر أأة املغربية ،وتأأمني فعلية مشاركة النساء
يف مناصب املسؤولية عىل املس توايت الربملانية واحلكومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية.

مجلس المستشارين
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▪ رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيسة مكتب
مجلس أوروبا بالمملكة المغربية.

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يومه
ا ألربعاء  15يونيو  2022رئيسة مكتب جملس أأورواب ابململكة املغربية
الس يدة  Carmen Morte-Gomezمبقر اجمللس.
وخالل هذا الاس تقبال قدم الس يد النعم ميارة صورة
عن التحولت الس ياس ية وادلميوقراطية الكربى اليت يعرفها املغرب
حتت قيادة جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ،ومظاهر التمنية
الشامةل اليت يقودها جاللته يف اجملالت الاقتصادية والاجامتعية
والعداةل اجملالية.
كام تطرق للمجهودات املبذوةل من أأجل توطيد دعامئ
دوةل املؤسسات والقانون يف ظل احرتام مبد أأ فصل السلط وتعاوهنا واملوهجات ادلس تورية ا ألخرى ،ويف اإطار ا إلرادة الس ياسة
القوية اليت جتع املؤسسة امللكية والقوى احلية يف البالد من أأحزاب س ياس ية ونقاابت وهيئات اجملمتع املدين اليت تعززت أأدوارها
طبقا ملبادئ ادلميوقراطية التشاركية.
ومن هجهتا ،وبعد أأن اس تعرضت أأمه املواضيع واحملاور اليت يش تغل علهيا جملس أأوراب خصوصا احلرص عىل املساواة
بني اجلنسني وماكحفة العنف ضد النساء وحامية الطفوةل والهجرة ،نوهت الس يدةCarmen Morte-Gomezابلتقدم اذلي
أأحرزه املغرب يف الكثري من اجملالت بقيادة جالةل املكل ،مشرية اإىل تعزيز املنظومة القانونية الوطنية امللزتمة ابملعايري ادلولية
مبا فهيا تكل املعمتدة من طرف جملس أأورواب ،وانضامم املغرب اإىل العديد من ا ألطر القانونية ادلولية املتعلقة مبحاربة غس يل
ا ألموال والرشوة ومتويل الإرهاب.
من جانب أخر عرب الس يد النعم ميارة والس يدة Carmen Morte-Gomezعن اس تعدادهام ملواصةل تعميق
الرشاكة الاسرتاتيجية القامئة بيهنام ل س امي من خالل برانمج التو أأمة املؤسساتية دلمع قدرات جملس املستشارين واذلي ميتد
اإىل غاية  ،2023معربني كذكل عن ارتياهحام حلصيةل التعاون بيهنام يف املواضيع ذات الارتباط بتقيمي الس ياسات العمومية وتقوية
مشاركة اجملمتع املدين يف احلياة الس ياس ية وتعزيز انفتاح الربملان عىل حميطه.
كام أأعرب الطرفان عن عزهمام حبث واسترشاف أفاق جديدة لهذا التعاون خالل الزايرة املرتقبة للاكتب العام
للجمعية الربملانية التابعة جمللس أأورواب لبالدان يف املس تقبل القريب ،والعمل عىل توس يع دائرة هذا التعاون ليشمل ادلمع واملواكبة
يف تفعيل املقتىض ادلس توري املتعلق بتقدمي امللمتسات الترشيعية وجمال ادليبلوماس ية الربملانية.
مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  21 /654يونيو 2022
14

▪ رئيس المجلس يستقبل األمين العام لمنظمة العالم
اإلسالمي.

أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يوم الثالاثء  14يونيو  2022مباحثات مع الس يد حسني اإبراهمي طه
ا ألمني العام ملنظمة العامل الإساليم تناولت عددا من القضااي والهواجس اليت تشغل العامل ا إلساليم ودور العمل الربملاين يف نرصة
قضااي ا ألمة الإسالمية.
ويف هذا الس ياق ،وبعد أأن هنأأ الس يد حسني اإبراهمي طه بتوليه لهذا املنصب النبيل ممتنيا هل النجاح يف همامه ،أأعرب
الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين عن تقديره العال لدلور اذلي تهنض به منظمة العامل الإساليم كجرس للتبادل الاقتصادي
والثقايف ،وكدعامة أأساس ية لدلفاع عن كربايت القضااي الإسالمية ويف صدارهتا القضية الفلسطينية وملف القدس الرشيف.
و أأبرز الس يد الرئيس ابملناس بة العناية اخلاصة والرعاية السامية اليت حتظى هبا القضية الفلسطينية من دلن جالةل املكل
محمد السادس حفظه هللا ،بصفته رئيسا للجنة القدس و أأحد املدافعني عن قمي التسامح والتعايش بني أأبناء ادلايانت الساموية الثالث،
مشريا يف هذا الإطار اإىل اجملهودات اليت يبذلها جاللته من أأجل دمع مصود املقدس يني واحلفاظ عىل الهوية احلضارية املتجذرة للقدس
الرشيف.
وشدد الس يد الرئيس يف هذا الإطار كذكل عىل الاهامتم اخلاص اذلي يوليه جملس املستشارين للقضية للفلسطينية
كقضية مركزية ل ألمة املغربية ،سواء من خالل تنصيص نظامه ادلاخيل عىل اإحداث "مجموعة موضوعاتية حول القضية الفلسطينية"،
أأو من خالل مؤازرة هذه القضية العادةل بلك أأشاكل ادلمع املمكنة يف خمتلف احملافل الربملانية ا إلقلميية وادلولية ،انطالقا من قناعته
الراخسة بأأن اس مترار هذا الزناع هيدد ا ألمن العاملي ويشجع عىل التطرف والتشدد يف الك الطرفني.
كام تطرق الس يد الرئيس اإىل انشغال جملس املستشارين بلك قضااي العام الإساليم من خالل مبادراته املتعددة دلمع
التعاون جنوب -جنوب ،خاصة بني اإفريقيا والعامل العريب و أأمرياك الالتينية مبا يسهم يف اإعطاء مضمون ملموس للتضامن وادلمع املتبادل
املطلوب يف لك امليادين ملواهجة التحدايت الراهنة.
من جانبه ركز الس يد حسني اإبراهمي طه عىل حمورية القضية الفلسطينية يف جدول أأعامل منظمة العامل الإساليم اليت
تعترب وليدة هذه القضية ،مربزا أأن املنظمة حتاول يف لك اللقاءات واملناس بات أأن تربز عداةل القضية الفلسطينية ،ابعتبارها القضية
ا ألوىل للمسلمني ،وتسلط الضوء عىل حمنة الشعب الفلسطيين املس مترة مع الاحتالل ا إلرسائييل.
و أأضاف الس يد حسني اإبراهمي طه أأن ما تعرفة القضية من تطورات مقلقة وما يعرفه العامل من حتولت صعبة ل تعرف
مألهتا ،تفرض عىل املسلمني وادلول الإسالمية مزيدا من الرتابط والتعاون وتاكثف اجلهود لدلفاع عن املصاحل احليوية لالمة
الإسالمية ،خاصة يف ظل الوقع الثقيل خمللفات جاحئة كوروان والتداعيات السلبية للحرب الروس ية ا ألوكرانية عىل العامل الإساليم
ول س امي يف الرشق ا ألوسط وإافريقيا.
ومن هجة أأخرى ،عرب ا ألمني العام ملنظمة العامل الإساليم الس يد حسني اإبراهمي طه عن امتنانه لدلمع اذلي يقدمه املغرب
يف جمال تكوين ا ألمئة ا ألفارقة ودور ذكل يف حماربة ا ألفاكر الضاةل ونرش قمي الوسطية والاعتدال.
مجلس المستشارين
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▪ رئيس مجلس المستشارين يترأس مراسيم التوقيع على
مذكرة تف اهم بين برلمان أمريكا الالتينية والكراييب
والمجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات العربية

المتحدة.

تر أأس رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يوم
الثالاثء  14يونيو  2022مراس مي التوقيع عىل مذكرة التفامه بني برملان
أأمرياك الالتينية والكراييب واجمللس الوطين الاحتادي بدوةل الإمارات
العربية املتحدة ممثلني عىل التوال ابلس يدة SILVIA DEL
 ROSSARIA GIACOPPOوالس يد صقر غباش اذلي انضم
للقاء عرب تقنية التناظر املريئ.
يف بداية هذا اللقاء توجه الس يد صقر غباش رئيس
اجمللس الوطين الاحتادي الامارايت ابلشكر والتقدير للس يد النعم
ميارة ،رئيس جملس املستشارين رئيس رابطة جمالس الش يوخ
والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل العريب ،حلرصه عىل
اغتنام مناس بة زايرة الس يدة رئيسة برملان أأمرياك الالتينية والكراييب للمملكة املغربية من أأجل التوقيع عىل هذه املذكرة ،وهجوده
اخمللصة اليت توجت اليوم هبذا الإعداد املمتزي لتوقيع ِ التفاقية عىل أأرض اململكة املغربية الشقيقة.
و أأضاف الس يد صقر غباش أأن اجمللس الوطين الاحتادي الامارايت ،يسعى من خالل املذكرة تطوير أأ ِفق التعاون
والعمل الربملاين املشرتك بني املؤسس تني الترشيعيتني مبا يسامه يف تعزيز عالقات الصداق ِة التارخيية بني دوةل الإمارات العربية
ِ
جمالت تبادل املعلومات
املتحدة ودول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وتطوير أأوجه التعاون الربملاين بني املؤسس تني ،س امي يف
واخلربات الربملانية ،ويف تنس يق الراء واملواقف الس ياس ية يف احملافل الربملانية اخملتلفة.
ِ
اجملموعات اجليوس ياس ية
وشدد الس يد صقر غباش عىل أأن برملان دول أأمرياك الالتينية والكراييب ،اذلي هو أأحد أأكرب
يف الاحتاد الربملاين ادلول ،يتقامس مع اجمللس الوطين الاحتادي الكثري من وهجات النظر واملواقف حيال خمتلف القضااي ا إلقلميية
وادلولية اليت تشلك راكئز السمل وا ألمن ادلوليني ،س امي تكل املتعلقة مباكحفة الإرهاب ،وحل الزناعات ابلطرق السلمية ،والتغ ِري
املنايخ ،والطاقة املتجددة ،وغريها.
من هجهتا عربت الس يدة  SILVIA DEL ROSSARIA GIACOPPOرئيسة برملان أأمرياك الالتينية
والكراييب عن تقديرها العال لاللزتام الصادق للس يد النعم ميارة ،بصفته رئيسا جمللس املستشارين ورئيسا لرابطة جمالس
الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل العريب ،بربجمة التوقيع عىل مذكرة التفامه مع اجلانب الإمارايت يف برانمج
زايرهتا للمغرب ،وإااتحته لفرصة ربط أأوارص الصداقة والتعاون بني شعوب منطقة أأمرياك الالتينية واملنطقة العربية يف اإطار تقوية
العالقات جنوب-جنوب.
و أأثنت الس يدة الرئيسة عىل ا ألدوار الهامة اليت يهنض هبا املغرب يف دمع التقارب والتعاون بني دول اجلنوب خاصة
بني شعوب العامل العريب وشعوب أأمرياك الالتينية ،مؤكدة اإىل أأن جملس املستشارين س يكون هل دور فاعل يف دمع هذا املسار
من أأجل تشكيل حتالف برملاين حقيقي بني شعوب املنطقتني.
مجلس المستشارين
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وشددت عىل أأن من شأأن هذه التفاقية الاسهام يف تشكيل وحدة برملانية
دولية من أأجل تعزيز السمل وا ألمن ادلول اذلي تهتدده أأخطار حقيقية يف عامل اليوم،
مؤكدة كذكل أأن الصعوابت والتحدايت الكربى اليت تواهجها منطقهتا اجلغرافية ،ل متنع
من التفكري سواي وإايصال صوت شعوب املنطقتني يف القضااي والرهاانت املشرتكة وعىل
ر أأسها التغريات املناخية والطاقات املتجددة والسمل والإرهاب وغريها من القضااي اليت
جيب أأن حتظى مباكنة مركزية يف جدول ا ألعامل املشرتك.
و أأضافت الس يدة الرئيسة أأن احتفالية اليوم ،مبناس بة انضامم اجمللس الوطين الاحتادي بدوةل الإمارات العربية املتحدة
كعضو مالحظ اإىل هذه املنظمة ا إلقلميية الهامة ،تشلك حلظة اترخيية لرتس يخ قمي السمل العاملي ابلنظر اإىل الوزن الاسرتاتيجية
للمنطقة العربية والإمارات العربية املتحدة.
ويف ختام هذا اللقاء أأعرب الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين لرئيس اجمللس الوطين الاحتادي الس يد صقر
غباش عن خالص ممتنياته دلوةل الإمارات العربية املتحدة مبواصةل مسرية التشييد والبناء والتمنية الشامةل يف ظل القيادة اجلديدة
للبالد.
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أيام دراسية وندوات علمية...

والمؤقتة....
▪ مجلس المستشارين ينظم ندوة
موضوعاتية جهوية حول موضوع:
"تنمية المناطق القروية والجبلية:
رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة
المجالية _جهة بني مالل-خنيفرة
نموذجا_".

يف اإطار أأنشطته الإشعاعية املنتظمة،
واعتبارا لكونه امتدادا برملانيا للجهة كجامعة ترابية ،ينظم
جملس املستشارين برشاكة مع هجة بين مالل خنيفرة ندوة
موضوعاتية هجوية يف موضوع "تمنية املناطق القروية
واجلبلية :رافعة للجهوية املتقدمة والعداةل اجملالية" وذكل
يوم السبت  18يونيو  2022مبقر اجلهة مبدينة بين مالل.
وهتدف هذه الندوة اإىل مد جسور التواصل
بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني واملهمتني ابلشأأن التمنوي
احمليل يف اإطار اجلهوية املتقدمة ،لتبادل اخلربات
والتجارب ،وبلورة اقرتاحات وتوصيات حملاوةل بناء تصور
واحض وشامل لتمنية املناطق القروية واجلبلية ،ابعتبارها رافعة للجهوية املتقدمة والعداةل اجملالية.
وتأأيت أأيضا من منطلق وعي اجمللس بأأن الاهامتم ابملناطق القروية واجلبلية يعد أأحد املداخل ا ألساس ية لتحقيق
التمنية الشامةل ،ولرتس يخ ادلميقراطية ببعدهيا المتثييل والتشاريك ،وتفعيل مبادئ العداةل الاجامتعية واجملالية ،مما يساعد عىل
الاس تقرار ادلامع للك اإقالع اقتصادي شامل ومس تدام قادر عىل مواهجة التحدايت املعارصة واحلد من الاختاللت الاقتصادية
والتباينات الاجامتعية واجملالية.
كام أأن الاهامتم ابملناطق القروية واجلبلية يشلك انشغال رئيس يا وهاجسا دامئا جمللس املستشارين تساوقا مع تركيبته
املتفردة و أأولويته ادلس تورية يف النظر يف القضااي الاقتصادية والاجامتعية والرتابية ،وابلنظر أأيضا اإىل أأمهيهتا ادلميوغرافية
والاجامتعية والاقتصادية كام تؤكد ذكل ا ألرقام والإحصائيات الصادرة عن املؤسسات اخملتصة ،فضال عن أأهنا مناطق غنية
برثوة ثقافية ذات مفعول اإجيايب يف خلق فرص جديدة للتمنية ابلنس بة للساكنة.
مجلس المستشارين
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وعىل الرمغ من اجلهود الكبرية املبذوةل من قبل احلكومة ،من خالل تنفيذ
مشاريع واسرتاتيجيات تمنوية هتدف اإىل حتسني مس توى عيش الساكنة يف هذه
املناطق ،اإل أأهنا مل تمتكن بعد من تقليص حدة الفوارق التمنوية القامئة بني العامل
احلرضي والعامل القروي.
ومن هنا تبدو احلاجة ملحة للتفكري امجلاعي واملؤسسايت يف خلق دينامية اقتصادية تضمن توفري دخل اكف يعزز
القدرة الرشائية لساكنة املناطق القرويرة واجلبلية ،ل تقترص عىل الفالحة وحدها ،بل تعمل عىل تطوير التنس يق مع قطاعات
أأخرى مودلة للرثوة ولفرص الشغل ،كام هو الشأأن ابلنس بة للس ياحة القروية والصناعة التقليدية لإعطاء دينامية جديدة لقتصاد
التحولت و ر
التغريات الاجامتعية والاقتصادية.
هذه املناطق ،اليت ابتت تعرف العديد من ر
و ألجل ذكل ،سعت هذه الندوة ،اليت عرفت مشاركة أأعضاء مبجلس املستشارين وممثلني عن القطاعات الوزارية
املعنية ،و أأعضاء ابجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،و أأعضاء مبجلس اجلهة وابحثني جامعيني ،اإىل حماوةل مقاربة هذا املوضوع
من خالل حمورين أأساس يني ،أأوهلام يتعلق بتمنية املناطق القروية واجلبلية وسؤال احلاكمة والالتقائية ،والثاين مرتبط بتمنية
املناطق القروية واجلبلية وسؤال المتويل ،وتتفرع عهنام العنارص التالية:
▪ الفرص املتاحة لتحقيق تمنية مندجمة للمناطق القرويرة واجلبلية؟
▪ مساءةل وتقيمي الربامج احلكومية والس ياسات العمومية ذات الصةل بتمنية وتأأهيل هذه املناطق القرويرة
واجلبلية؟
▪ وضعية ومس تقبل ش باب هذه املناطق القرويرة واجلبلية؟
▪ ا ألدوار الاجامتعية والاقتصادية للمر أأة ابملناطق القرويرة واجلبلية؟
▪ اجملهودات املبذوةل لتمنية الفالحة املقاومة للتحولت املناخية واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية ابملناطق القرويرة
واجلبلية؟
▪ مساءةل وتقيمي ما مت القيام به ،يف جمال اإعداد الرتاب الوطين والتعمري ،لتأأهيل وتمنية املراكز القروية الصاعدة
وإاجناز واثئق التعمري لفائدهتا؟
▪ واقع ومأل الربانمج الوطين للمراكز القروية الصاعدة ()2021-2018؟
▪ مساءةل ما مت القيام به يف اإطار برانمج املساعدة املعامرية لفائدة العامل القروي ،الرايم اإىل تزويد الساكنة
ابلتصاممي املعامرية جماان وإاجناز تصاممي اإعادة هيلكة ادلواوير؟
▪ مأل لك من برانمج تمنية العامل القروي يف اإطار تقليص الفوارق اجملالية ابلوسط القروي ،اذلي هيم الفرتة
املمتدة ما بني  2023- 2017و"الربانمج املندمج لتمنية املناطق اجلبلية"؟
▪ حدود تدخل لك من اجلهة وجمالس العاملت وا ألقالمي وجمالس امجلاعات يف تمنية املناطق القروية واجلبلية؟
وقد انطلقت أأعامل هذه الندوة اجلهوية املوضوعاتية جبلسة افتتاحية مت خاللها الاس امتع ملداخالت رئيس جملس
املستشارين الس يد النعم ميارة ،ووال هجة بين مالل خنيفرة ورئيس اجلهة.
وقد اختمتت أأشغال هذه الندوة بقراءة التقرير الرتكييب املتضمن لعدد من التوصيات ذات الصةل ابملوضوع ،وتالوة
برقية الولء والإخالص املرفوعة اإىل حرضة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا.
مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

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