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   30/2022اجتماع المكتب رقم 
 2022نونبر   28ليوم اإلثنين  

 

اجامتعا برئاسة النائب الأول للرئيس الس يد محمد حنني،  2022نونرب  28الإثنني عقد مكتب جملس املستشارين يوم 

 ومشاركة الأعضاء السادة:

 النائب الثاين للرئيس؛ :            أأمحد اخشيشن 

 اجمللس حماسب :   محمد سامل بمنسعود. 

 

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

 النائب الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  النائب اخلامس للرئيس؛ :  الس يد عبد السالم بلقشور 

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي 

  اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 أأمني اجمللس؛ :    جواد الهاليل 

 أأمني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 أأمينة اجمللس.             صفية بلفقيه              : 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   

  2022دجنبر   06 /667العدد  -النشرة الداخلية
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



3 
 

 

 عن الاجامتعدرة القرارات الصا

 الترشيع 

  ابلإعالن عن توصل اجمللس من جملس  01/30/2022قرار رمق

 النواب مبشاريع القوانني التالية: 

قلميية املعدةل اخلاصة ابلعرتاف بدراسات التعلمي  02.22مرشوع قانون رمق  .1 يوافق مبوجبه عىل التفاقية الإ

ثيوبيا( العايل وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهالته الأاكدميية يف ادلول الأف ريقية، املعمتدة بأأديس أأاباب )اإ

 . 2019نومفرب  15واملوقعة من طرف اململكة املغربية يف  2014ديسمرب  12يف 

 

بني حكومة  الإطار للتعاون يف جمال اللوجيستيك-يوافق مبوجبه عىل التفاق 100.21مرشوع قانون رمق  .2

 . 2021ديسمرب 10اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشاد، املوقع ابلرابط يف 

 

يوافق مبوجبه عىل التفاق بشأأن النقل ادلويل عرب الطرق للمسافرين والبضائع  101.21مرشوع قانون رمق  .3

 . 2021ديسمرب  10والعبور بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشاد، املوقع ابلرابط يف 

 

دي والتجاري بني حكومة اململكة يوافق مبوجبه عىل التفاق بشأأن التعاون الاقتصا 18.22مرشوع قانون رمق  .4

 . 2022فرباير 21املغربية وحكومة دوةل اإرسائيل، املوقع ابلرابط يف 

 

نشاء برانمج أأفريقي لتعاون  24.22مرشوع قانون رمق  .5 يوافق مبوجبه عىل التفاقية الأفريقية املشرتكة عن اإ

 . 1975فين، املعمتدة باكمبال )أأوغندا( يف فاحت أأغسطس 

 

يوافق مبوجبه عىل التفاق بشأأن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية  25.22نون رمق مرشوع قا .6

 . 2022مارس  17وحكومة مجهورية الفلبني، املوقع ابلرابط يف 

 

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية لهاي املتعلقة ابستيفاء النفقة ابخلارج لفائدة الأطفال  26.22مرشوع قانون رمق  .7

 . 2007نومفرب  23الأرسة، املعمتدة بالهاي يف  وابيق أأفراد

 

يوافق مبوجبه عىل التفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية القمر  31.22مرشوع قانون رمق  .8

املتحدة لتفادي الازدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل ومنع الهترب والغش الرضيبيني، املوقع 

 . 2022س مار  31ابدلاخةل يف 

 

يوافق مبوجبه عىل التفاق بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية القمر  32.22مرشوع قانون رمق  .9

 . 2022مارس  31املتحدة بشأأن التشجيع وامحلاية املتبادةل لالستامثرات، املوقع ابدلاخةل يف 

يوافق مبوجبه عىل التفاق بشأأن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية  74.21مرشوع قانون رمق  .10

 . 2021أأغسطس  11وحكومة دوةل اإرسائيل، املوقع ابلرابط يف 
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نشاء املنظمة  75.21مرشوع قانون رمق  .11 يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأأن اإ

 2021يناير  27ادلولية للمساعدات املالحية البحرية، املعمتدة بباريس يف 

 . 2021يوليو  13واملوقعة من طرف اململكة املغربية يف 

 

تالعب ابملسابقات الرايضية، املعمتدة مباكولني يوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس أأورواب بشأأن ال  78.21مرشوع قانون رمق  .12

 . 2021سبمترب  20واملوقعة من طرف اململكة املغربية بسرتاس بورغ يف  2014سبمترب  18)سويرسا( يف 

 

يوافق مبوجبه عىل التفاق بني حكومة اململكة املغربية والاحتاد الإفريقي للش باب بشأأن  88.21 مرشوع قانون رمق .13

حداث مقر الاحت  . 2021نومفرب  11اد الإفريقي للش باب ابملغرب، املوقع ابلرابط يف اإ

 

نتاج وختزين واس تعامل الأسلحة  36.09يقيض بتمتمي القانون رمق  26.21مرشوع قانون رمق  .14 املتعلق حبظر اس تحداث واإ

 الكمييائية وتدمريها. 

 

  .همنة املرشد الس يايحاملتعلق بتنظمي  05.12بتغيري القانون رمق  19.22مرشوع قانون رمق  .15

 

طار قراءة اثنية، بعد تعديل املادة  .يتعلق برتبية الأحياء املائية البحرية 84.21مرشوع قانون رمق  .16  منه(.  55)يف اإ

 

   ابنتداب الس يد محمد سامل بمنسعود لأمانة اجللس تني العامتني املربجمتني يوم الثالاثء  02/30/2022قرار رمق

 من النظام ادلاخيل للمجلس، وهام: 65حاكم املادة ، وفقا لأ 2022نونرب  29

اجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة ملناقشة موضوع "احلوار الاجامتعي، تكريس ملفهوم العداةل  .1

 الاجامتعية وأ لية لتحقيق التمنية الاقتصادية"؛

طار رمق  –اجللسة العامة الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل "مرشوع قانون  .2  03.22اإ

 مبثابة ميثاق الاستامثر.

  بعد اجللسة الشهرية املتعلقة  2022نونرب  29بعقد جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء  03/30/2022قرار رمق

طار رمق –ابلس ياسة العامة، برئاسة الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين، لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون  اإ

 ميثاق الاستامثر. مبثابة 03.22

  لدلراسة والتصويت عىل 2022دجنرب  06بربجمة جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء  04/30/2022قرار رمق ،

طار قراءة يقيض بتنظمي معليات مجع التربعات من العموم وتوزيع املساعدات لأغر  18.18مرشوع قانون رمق  اض خريية. )يف اإ

 .اثنية(
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   يداع مقرتح القانون التنظميي اذلي تقدم  05/30/2022قرار رمق ابإ

ىل تمتمي القانون التنظميي رمق   130.13به أأعضاء مجموعة العداةل الاجامتعية الرايم اإ

من النظام  260لقانون املالية، مبكتب جملس النواب ابلأس بقية، طبقا لأحاكم املادة 

  ادلاخيل للمجلس.

 الأس ئةل الشفهية 

  نونرب  29ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية الشهرية ليوم الثالاثء  06/30/2022قرار رمق

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، اخملصصة ملساءةل الس يد رئيس احلكومة، برئاسة الس يد النعم ميارة رئيس جملس  2022

 فهوم العداةل الاجامتعية وأ لية لتحقيق التمنية الاقتصادية".املستشارين، ملناقشة موضوع "احلوار الاجامتعي، تكريس مل 

  ابنتداب الس يد أأمحد اخشيشن النائب الثاين للرئيس، لرئاسة جلسة الأس ئةل الشفهية  07/30/2022قرار رمق

 .2022دجنرب  06الأس بوعية ليوم الثالاثء 

 العالقات اخلارجية 

  اجامتع جلنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطية التابعة للجمعية ابملوافقة عىل املشاركة يف 08/30/2022قرار رمق 

 .2022دجنرب  13الربملانية جمللس أأورواب املزمع عقده بباريس يوم 

 

 للمتابعة:

 :اللجان ادلامئة 

 .دراسة مشاريع املزيانيات الفرعية أأمام اللجان ادلامئة 

 العالقات اخلارجية 

  منتدى مراكش الربملاين الاقتصادي للمنطقة ل أ خر الرتتيبات التنظميية املتعلقة ابحتضان اجمللس"

 .2022دجنرب  08و 07يويم  راكشاملزمع عقده مبدينة م الأورومتوسطية واخلليج"
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 للسنة   50.22مشروع ق انون المالية رقم    مجلس المستشارين يصادق على
 .2023المالية  

 

 دجنرب 05الإثنني أأمس يوم  عقد جملس املستشارين 

ثالث جلسات معومية لدلراسة والتصويت عىل مرشوع  2022

اليت  ،الأوىلخصصت ، 2023للس نة املالية  50.22قانون املالية رمق 

تقرير  لتقدمي ترأأسها الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين،

العامة من دلن  واملناقشةالاقتصادية ية والتخطيط والتمنية جلنة املال 

رّد الس يدة  مث وعات وعضوي اجمللس غري املنتس بنيواجملم الفرق

 وزيرة الاقتصاد واملالية.

التصويت عىل مواد ها أأما اجللسة العامة الثانية فمت خالل 

 ابلأغلبية.من املرشوع، حيث صادق عليه اجمللس  اجلزء الأول

ء البت يف اجلز  ومبارشة بعد انهتاء هذه اجللسة مت فسح اجملال أأمام جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية من أأجل

 عىل مشاريع املزيانيات الفرعية أأمام اللجان ادلامئة.التصويت مث  ابلأغلبية،حيث وافقت عليه  الثاين من مرشوع قانون املالية

من دلن الفرق واجملموعات الربملانية، والاس امتع  مشاريع املزيانيات الفرعية ناقشةمل أأما اجللسة العامة الثالثة خفصصت 

 انون املالية برمتهعىل مرشوع ق تالتصوي ومن مث املرشوع،جلواب احلكومة، ليمت بعده التصويت عىل مواد اجلزء الثاين من 

 مستشارا مع تسجيل امتنع س تة أأعضاء عن التصويت. 11ومعارضة  مستشارا 56بأأغلبية 

 وقد تلت ذكل حصة لتفسري التصويت من طرف الفرق واجملموعات الربملانية.

 تليها جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين جاهزة.  جلسة لألسئلة الشفهية 
 

دجنرب  06اجللسة الأس بوعية للأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  2022دجنرب  06يومه الثالاثء  جملس املستشارين يعقد

وس تلهيا مبارشة جلسة عامة  ،صباحا والنصف عرشة احلادية الساعة بصفة اس تثنائية، ابتداء من ستنطلق، 2022

 ترشيعية ختصص لدلراسة والتصويت عىل:

  يقيض بتنظمي معليات مجع التربعات من العموم وتوزيع املساعدات لأغراض  18.18مرشوع قانون رمق

طار قراءة اثنية(  خريية. )يف اإ

  يتعلق ابلأسلحة النارية وأأجزاهئا وعنارصها وتوابعها وذخريهتا. 86.21مرشوع قانون رمق 

  طار قراءة اثني 84.21مرشوع قانون رمق  ة(يتعلق برتبية الأحياء املائية البحرية. )يف اإ

  املتعلق بتنظمي همنة املرشد الس يايح 05.12بتغيري القانون رمق  19.22مرشوع قانون رمق. 

العمومية...الجلسات    

والمؤقتة....   
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   مشروع الق انون اإلطار  على نص جاهز  جلسة عمومية للدراسة والتصويت
 .المتعلق بميثاق االستثمار

 يوم الثالاثء جملس املستشارين عقد

معومية خصصت جلسة  2022نونرب  29

عىل مرشوع القانون الإطار  لدلراسة والتصويت

املتعلق مبيثاق الاستامثر، كام أأحيل  03.22رمق 

 حيث صادق عليه عليه من جملس النواب،

صوات وامتناع ثالثة مستشارين عن  66بأأغلبية 

 . التصويت، ودون معارضة

خطوة  نوناقرشوع ا امل ويشلك هذ

أأساس ية يف الإصالحات الوطنية الطموحة اليت 

يقودها صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، واليت هتدف اإىل الارتقاء ابملغرب اإىل مصاف ادلول الرائدة عىل 

قلميي واجلهوي وادلويل، من خالل تمثني مؤهالته العديدة وتعزيز ثقة املستمثر يف املس تقبل  .املس توى الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين
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   لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. 

 

احلكومة  للبت يف التعديالت الواردة من خصص 2022دجنرب  03عقدت اللجنة اجامتعا يوم السبت 

واليت وصل عددها  2023للس نة املالية  50.22مرشوع قانون املالية رمق الفرق واجملموعات الربملانية بشأأن  ومن

من املدونة العامة  6من مدونة امجلارك واملادة  4انصبت عىل مجموعة من املواضيع، اس تأأثرت املادة  تعديال 340اإىل 

 ن مرشوع قانون املالية ابلنصيب الأكرب أأثناء دراس هتا.للرضائب م

 228تعديال، فامي مت حسب  45تعديال، ومت رفض  60وبلغ عدد التعديالت املقبوةل من طرف اللجنة 

 تعديال من طرف مقدمهيا.

صوات مقابل  11عىل التصويت، وافقت عليه اللجنة معدل بنتيجة  من املرشوعوعند عرض اجلزء الأول 

 أأصوات مع امتناع مستشار واحد عن التصويت. 3

وعقب املصادقة عىل اجلزء الأول من املرشوع يف اجللسة العامة، عادت  2022دجنرب  05ويوم الثنني 

الثاين من املرشوع والتصويت عىل مجمل اجلزء اللجنة لالنعقاد بغية البت يف التعديالت الس بعة الواردة عىل اجلزء 

 مستشارين عن التصويت. 04صوات دون معارضة مع تسجيل امتناع  13حيث وافقت عليه اللجنة بأأغلبية 

برمته معدل  2023للس نة املالية  50.22كام صوتت اللجنة يف اليوم نفسه عىل مرشوع قانون املالية رمق 

 .مستشار واحد عن التصويت وامتناع 3صوات مقابل  14بنتيجة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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  من جمهورية  مجلس المستشارين يستقبل وفدا  يس  ئر

 وروغواي.ألا
 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة 

وفدا عن مجهورية مبقر اجمللس  2022 دجنرب 05 الإثننييومه 

الش يوخ، جملس يقوده انئب رئيس ، يضم وفدا برملانيا الأوروغواي

اإىل جانب مسؤولني حكوميني ورجال   Jorge Gandiniالس يد 

طار زايرة العمل اليت يقوم هبا  ،وذكلأأعامل ملكة للمالوفد يف اإ

 دجنرب اجلاري. 10اإىل  03خالل الفرتة املمتدة من  املغربية

اذلي حرضه املستشار الس يد أأمحد  ،خالل هذا اللقاءو 

اخلريف رئيس مجموعة الصداقة والتعاون بني جملس املستشارين 

العالقات الثنائية بني املغرب واقع  مت حبثوجملس الش يوخ ابلأوروغواي والس يد الأسد الزروايل الأمني العام للمجلس، 

الاقتصادي والس يايس، مبا يسهم يف خدمة مصاحل س تويني وخاصة عىل امل  ،والأوروغواي وس بل الارتقاء هبا يف خمتلف اجملالت

 الشعبني الصديقني.

وروغواي اليت تدخل الأمهية اخلاصة لزايرة وفد مجهورية الأ  رئيس جملس املستشارينويف هذا الإطار، أأبرز الس يد 

طار تزنيل واليت تعطي الأولوية لتطوير اجلوانب  للأروغواي،خالل زايرته الأخرية  بني اجلانبني خارطة الطريق املتفق علهيا يف اإ

 الاقتصادية والس ياس ية يف التعاون الثنايئ والاهامتم ابلقضااي الأساس ية اليت تشغل البدلين.

مع املسؤوولني  خالل زايرته احلالية وعرب الس يد الرئيس عن أأمهل يف أأن تشلك اللقاءات املربجمة لوفد الأوروغواي

منتدى برملان البحر الأبيض املتوسط "عىل هامش  املباحثات اليت س يجرهياوكذكل املغاربة يني احلكوميني والفاعلني الاقتصاد

دجنرب احلايل، فرصة ساحنة  08و 07حتضنه جملس املستشارين مبراكش يويم اذلي س ي  ،"الاقتصادي الأورومتوسطي واخلليجي

 والفرص الاستامثريةالاجامتعية ابملغرب املعطيات الاقتصادية و  املؤهالتليمتكن أأعضاء الوفد من تشكيل صورة واحضة عن 

 اليت ميكن أأن تشلك جمال همام للتعاون بني البدلين يف هذا اجملال احليوي لتعميق أأوارص الصداقة بني البدلين والشعبني الصديقني.

هتا يف ية تفاعالمه وأأ وعىل املس توى الس يايس، وبعد أأن أأبرز الرتابط احلاصل بني العوامل الاقتصادية والس ياس ية 

ىلتطوير املواقف الس ياس ية عىل رضورة وضوح املواقف املس متر جلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا التأأكيد  ، مع الإشارة اإ

تسهم زايرة وفد جملس الش يوخ ابلأوروغواي يف أأن أأعرب الس يد النعم ميارة عن أأمهل  ،الوحدة الرتابية للمملكةفامي يتعلق بقضية 

يف  منوهاتواجه العالقات الثنائية يف ضوء اس مترار مجهورية الأوروغواي يف الاعرتاف ابلكيان الومهي،  العراقيل اليتيف جتاوز 

لغاء الس ياق بقرارهذا   ش يوخ ابلأوروغواي. جهبة البوليساريو" اذلي اختذه جملس ال  "جلنة الصداقة مع ما يسمى اإ

 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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 أأن تكون بداية من شأأهناة واعترب الس يد النعم ميارة أأن هذه اخلطوة املهم

لتكريس الثقة املتبادةل وقاعدة أأساس ية للرشوع يف مسار طموح للعمل املشرتك  حقيقية

 من أأجل غد أأفضل للعالقات الثنائية.

 Jorgeمن هجته، أأكد رئيس وفد مجهورية الأوروغواي، الس يد 

Osvaldo Gandini هذه الزايرة اليت تأأيت اس تجابة دلعوة الس يد رئيس جملس املستشارين، تندرج مضن مسار العالقات  أأن

، واذلي تلته 2021اليت بناها الطرفان منذ اللقاء اذلي مت مبناس بة انعقاد امجلعية العامة لالحتاد الربملاين ادلويل مبدريد يف نونرب 

النعم ميارة اىل مجهورية الاوروغواي خالل شهر يونيو املايض، واليت عقد فهيا  زايرة وفد عن جملس املستشارين برئاسة الس يد

الطرفان العديد من اللقاءات واملباحثات مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني واليت توجت ابس تقبال الس يد رئيس اجمللس من 

 .ي الس يد "لويس الربتو لاكيي بو"قبل خفامة رئيس مجهورية الاوروغوا

، حيث الثقة والوضوحمت بناؤه عىل أأسس  هذا الس ياق أأبرز املتحدث ابمس الوفد الاوروغواايين أأن هذا املسار ويف

قمي  أأكد يف هذا الصدد أأنه مل يعد هناك أأي عائق ايديولويج ول س يايس يعرقل اقامة عالقات قوية مع اململكة املغربية قامئة

عرضا يف هذا الصدد أأمهية تشكيل مجموعة للصداقة مع اململكة املغربية بكونغرس احرتام الوحدة الرتابية وس يادة ادلول، مس ت

جامع خمتلف القوي الس ياس ية سواء املعارضة أأو املشلكة للتحالف احلكويم، مشددا عىل أأن مجموعة من أأعضاء  الاوروغواي ابإ

ء لغاء اللكي لهذه اجملموعة، أأصبحوا اليوم أأعضاما اكن يسمى مبجموعة الصداقة مع امجلهورية الومهية وبعد حسب عضويهتم وبعد الا

يشلكون جزءا من هذا الوفد اذلي يقوم بزايرة للمغرب، هذا وقد أأكد املسؤول الاوروغوايين داقة املغربية بل و مبجموعة الص

واي من خالل عىل رغبهتم يف زايرة مدينة العيون للوقوف أأكرث عىل حقيقة الوضع ليكونوا بذكل صوت املغرب داخل الاوروغ

 نقل احلقائق التارخيية والراهنة.

ن، أأكد انئبا وزيري الفالحة وكذا الصناعة والتجارة، قتصادية والتجارية بني البدليوخبصوص مس تقبل العالقات الا

ما يوفر مجلهورية الاوروغواي تقديرمه للماكنة  والرايدة اليت اليت أأصبح حيتلها املغرب يف حميطه اجلهوي والاقلميي، وهو عىل 

الرغبة  عىلبوابة متينة وذات مصداقية حنو الاسواق الافريقية والعربية، مربزين يف هذا الصدد أأن رئيس امجلهورية يؤكد 

استامثر العالقات التارخيية بني البدلين، معتربا أأن لك الظروف واملقومات  الأكيدة يف تذليل لك العقبات اليت مل تسامه يف

ىل أأفضل املس توايتمت  .وفرة اليوم لالرتقاء ابلتعاون الاقتصادي واملبادلت التجارية يف خمتلف اجملالت اإ
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   المستشارين.. رف اه الشباب اإلفريقي ال يمكن  رئيس مجلس
 . متكاملةأن يتحقق دون أجندة ق ارية  

 
 
 
ملستشارين، الس يد قال رئيس جملس ا 

ن رفاه  ،2022دجنرب  04 يوم الأحدالنعم ميارة،  اإ

الش باب الإفريقي، ل ميكن أأن يتحقق من دون 

أأجندة قارية متاكمةل متكننا من حتويل التحدايت "

 ."التمنوية احلالية اىل فرص حقيقية

وأأوحض الس يد ميارة، يف لكمة مبناس بة 

 ان الإفريقي الثاين للش بابأأشغال حوار الربملافتتاح 

الربملان  واحتضنهنظمه الربملان الإفريقي اذلي 

حتمت علينا "املغريب، أأن العامل يعرف تغريات متسارعة 

 ".أأكرث من أأي وقت مىض أأن نكثف اجلهود لنكون عند مس توى حتولت النظام العاملي اجلديد

ىل أأن القارة الإفريقية  طار تمنوي قاري جديد يضمن حتولت "وأأشار اإ متتكل من الفرص واملؤهالت ما يكفي لنبثاق اإ

التفكري يف س بل جعلها مفاتيح اسرتاتيجية لهنضة "، مسجال أأن هناك ثالثة أأوراش هيلكية جيب "اقتصادية قارية عادةل ومنصفة

 ."القارة

س ميكن مقاولتنا من سوق قارية "حلر الافريقية مما يف اعامتد القارة لتفاقية منطقة التبادل ا ويمتثل الورش الأول

 ".مليار مس هتكل، وهو ما من شأأنه حتريك جعةل التمنية وتوفري الفرص للش باب 1.3مشرتكة يصل جحمها لأزيد من 

الكبرية فرصة مثالية لالس تفادة من القدرات "أأما الورش الثاين فهيم دخول العامل ملرحةل الثورة الصناعية الرابعة، ويه 

، يف حني هيم الورش الثالث انبثاق "لش بابنا عىل الابداع والابتاكر وتعزيز خلق الرثوة والفرص عرب املقاولت الناش ئة املبتكرة

، وهو ما حيمت العمل بشلك 19سالسل قمية هجوية جديدة س تعوض بشلك تدرجيي سلسةل القمية العاملية ملرحةل ما قبل كوفيد 

بط اللوجيس يت بني بدلاننا عىل املس توايت البحرية واجلوية لتسهيل تبادل السلع وتعزيز تدفقات التجارة تعزيز الر "رسيع عىل 

نشطة احملدثة للقمية املضافة والفرص الشغل لش بابنا الت اخلاصة بدمع التوطني املشرتكالبينية، جبانب تعزيز المتوي  ".للأ

عترب فرصا اترخيية غري مس بوقة لضامن حتول تمنوي ت "وشدد رئيس جملس املستشارين عىل أأن هذه الأوراش 

بداع أأساليب تنفيذ مبتكرة مبنية عىل "مس تدام، وتقليص الفجوة التمنوية مع دول الشامل ىل العمل عىل اإ ، داعيا الربملانيني اإ

  .املبارش عىل املواطنات واملواطنني الأفارقةالنجاعة واجلودة والأثر 
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أأن اغتنام هذه الفرص ل  من جانب أ خر، اعترب الس يدة ميارة

يضاهيه اإل رضورة تعبئة اجلهود واملوارد لتقوية الس يادة والأمن الغذايئ 

ابلقارة، جبانب العمل عىل بناء أأسلوب قاري جديد لتعزيز الس يادة الصحية 

  .والطاقية مكداخل أأساس ية للأمن الاسرتاتيجي

وأأبرز أأن موضوع الأمن الغذايئ يشلك اليوم التحدي الأبرز 

املطروح عىل الأجندة القارية، خاصة يف س ياق توايل الأزمات الوابئية، 

اسرتاتيجية يف عدد من مناطق العامل، وحتدايت التغريات -والتوترات اجليو

 .املناخية اليت دخلت ملراحل غري مس بوقة

كراهات والتحداي ت جتعل من رهان ضامن الأمن الغذايئ كدعامة للأمن الاسرتاتيجي الشامل من وأأوحض أأن هذه الإ

ىل اإطالق مبادرات للتفكري الاسرتاتيجي بغية  أأقوى الإشاكلت اليت تسائل الفاعل الس يايس القاري، كام تدعو ابس تعجال اإ

ل ومنصف، وبرؤية اسرتاتيجية تؤسس التأأسيس لنظام غذايئ قاري جديد يوفر الأمن الغذايئ خملتلف شعوب القارة بشلك عاد

 .للمنو املس تدام، وتواجه ش بح اجملاعة بروح تضامنية

وبعد أأن ذكر ابخلطاب املليك املوجه لقمة ادلول ورؤساء احلكومات حول موضوع اجلفاف والتدبري املس تدامة للأرايض 

أأمهية اإطالق جيل جديد من املبادرات الربملانية القارية، ملواكبة طموح القضاء عىل اجلوع  ، أأبرز الس يد ميارة2022ماي  9بتارخي 

وضامن الس يادة والأمن الغذايئ القاري، من خالل اعامتد ترشيعات مبتكرة والتدبري الناجع للمخزون الاسرتاتيجي الوطين 

 .واملشرتك

حداث أ لية برملاني ىل التفكري يف اإ ة قارية للس يادة الغذائية عىل مس توى الربملان الافريقي، ودعا يف هذا الصدد اإ

نتاج الغذايئ وتوفري الأمسدة  تشلك منصة مؤسساتية ملواكبة الأوراش القارية يف جمال الأمن الغذايئ ودمع املبادرات القارية لالإ

أأمن غذايئ "ة وضامن انبثاق اقرتاح حمددات الاس تدام والتكنولوجيات الالزمة لتحقيق الانتاج الاكيف للغذاء، ومتكن من

أأجندة الاحتاد  2030تس تفيد منه لك الأجيال املس تقبلية للقارة، يف انسجام مع توهجات أأهداف التمنية املس تدامة  "مس تدام

 ومع .2063الافريقي 
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   المستشارين يستقبل وفدا عن مجلس الشيوخ  رئيس مجلس
 الفرنسي

 

مبقر اجمللس وفدا عن جملس  2022دجنرب  02اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يومه امجلعة 

طار زاير   Michelle Gréaumeالش يوخ الفرنيس برئاسة الس يدة  ة انئبة جلنة الصداقة الربملانية الفرنس ية ابجمللس، وذكل يف اإ

ىل  01العمل اليت يقوم هبا الوفد للمغرب خالل الفرتة املمتدة من   .2022دجنرب  04اإ

وخالل هذا الاس تقبال، اذلي حرضه املستشار الس يد محمد زيدوح رئيس مجموعة التعاون والصداقة الربملانية الفرنس ية 

رضورة العمل من أأجل تطويرها التأأكيد عىل الفرنس ية و لعالقات الثنائية املغربية ااملغربية مبجلس املستشارين، جرى اس تعراض 

 يف لك اجملالت مع مراعاة تنش يط البعد الربملاين يف مسار تعزيز التعاون الثنايئ بني البدلين.

ويف هذا الإطار أأبرز الس يد النعم ميارة أأمهية العالقات الفرنس ية املغربية التقليدية واملتجذرة واليت حتظى بعناية 

ميانويل ماكرون، كام تس تأأثر ابهامتم كبري خاصة من  طرف جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا وخفامة الرئيس الفرنيس الس يد اإ

 من دلن املؤسسات الترشيعية والتنفيذية يف البدلين.

ىل مدينة ال  عيون وابرتباط مع موضوع الصحراء املغربية، أأوحض الس يد الرئيس للوفد الفرنيس أأن زايرته املربجمة اإ

س متكنه ل حماةل من الوقوف، عن كثب، عىل جحم التمنية الاقتصادية والاجامتعية الكربى اليت تشهدها اكفة الأقالمي اجلنوبية وما 

طار الرؤية الوطنية احلقة لدلوةل  تنعم به من جتس يد فعيل للحرايت واحلقوق مبا فهيا احلقوق الاقتصادية والاجامتعية، وذكل يف اإ

  تس هتدف توفري وتكريس رشوط العيش الكرمي للساكنة يف هذه الربوع من الوطن. املغربية اليت

طار رغبة جلنة الصداقة  وقد عرب أأعضاء الوفد الفرنيس عن سعادهتم بزايرهتم للمغرب، مؤكدين أأهنا تندرج يف اإ

املسامهة يف تقوية وتعميق الصداقة الربملانية الفرنس ية مبجلس الش يوخ الفرنيس، اليت تعترب أأكرب مجموعة صداقة ابجمللس، يف 

املغربية الفرنس ية، منوهني يف هذ الصدد ابدلور احملوري اذلي يهنض به رئيس هذه اجملموعة الس يد كريستيان اكمبون كأحد 

 الشخصيات البارزة يف ادلفاع عن قضااي املغرب.

املغرب وفرنسا، مؤكدا أأن التعاون بني  وأأاثر الوفد كذكل جحم وكثافة التواصل الإنساين والثقايف والاقتصادي بني

 مؤسسات البدلين جيب أأن يرىق اإىل مس توى هذه احلركية املمزية للعالقات الثنائية.

من هجة أأخرى، اكنت هذه املباحثات فرصة للطرفني لإبراز الأمهية اخلاصة اليت يكتس هيا التعاون الربملاين يف  

تعزيز العالقات الاقتصادية والتجارية بني املغرب وفرنسا، حيث أأكدا عىل اس تعدادهام لتوظيف لك ال ليات املتاحة لتنش يط 

اقة والتعاون ابجمللسني وتبادل الزايرات، كام عربا يف الس ياق نفسه عن الأمل يف احلوار الربملاين ول س امي عرب مجموعيت الصد

  الفرنيس يف املس تقبل املنظور.-اس تئناف عقد دورات املنتدى الربملاين املغريب
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 وزير خارجية غواتيماال  رئيس مجلس المستشارين يستقبل. 

 

 اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة

مبقر اجمللس وزير خارجية غواتاميل  2022نونرب  29يومه الثالاثء 

 بزايرة معل للمغرب. قامالس يد ماريو أأدولفو بواكرو اذلي 

وخالل هذا اللقاء تناول اجلانبان س بل توطيد العالقات 

الثنائية بني البدلين يف ش ىت اجملالت س امي يف اجملال الاقتصادي اذلي 

 وابط الس ياس ية املتينة القامئة بيهنام.ل يزال دون مس توى الر 

ويف هذا الصدد شدد الس يد النعم ميارة عىل رضورة 

ل اليت العمل من أأجل تعزيز التعاون الربملاين والاقتصادي مع غواتامي

 وتتبىن مواقف دامعة للوحدة الرتابية للمملكة. تعترب من أأصدقاء املغرب

رب ولقائه برئيس جملس ماريو أأدولفو بواكرو عن سعادته بزايرة املغ من هجته عرب وزير خارجية غواتاميل الس يد

، مشددا عىل أأمهية العمل من أأجل تطوير العالقات الثنائية يف بعدها الربملاين ل س امي من خالل تفعيل أ لية مجموعة املستشارين

 غربية الغواتاميلية.لتعميق ومتتني الصداقة امل ليت من شأأهنا أأن تكون بداية هممةالصداقة والتعاون ا
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   مقرر المغرب    مع  يجري مباحثاترئيس مجلس المستشارين

 .وروبيعن مجموعة الحزب الشعبي األوروبي بالبرلمان األ
 

ميارة املستشارين الس يد النعم اس تقبل رئيس جملس 

 Kovatechev الس يدمبقر اجمللس  2022نونرب  30يومه الأربعاء 

Andrey    مقرر املغرب عن مجموعة احلزب الشعيب الأورويب

  اذلي قام بزايرة للمغرب. ورويبابلربملان الأ 

وقد متحورت املباحثات بني اجلانبني عىل تبادل وهجات 

تطويرها ودمعها  النظر حول مجمل العالقات املغربية الأوربية وس بل

قلميية  ىل اس تعراض القضااي ادلولية والإ يف ش ىت اجملالت، ابلإضافة اإ

ذات الاهامتم املشرتك وتأأثرياهتا القامئة واحملمتةل عىل العالقات التارخيية 

 القامئة بني املغرب والاحتاد الأورويب.

انية املشرتكة بني املغرب والاحتاد الأوريب يف بداية هذا اللقاء، اذلي حرضه الس يد حلسن حداد رئيس اللجنة الربمل

وبعض أأعضاء اجملموعة، نوه الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين ابلعالقات اجليدة واملمتزية بني املغرب والاحتاد الأورويب 

رة للطرفني يف لك القضااي واليت تشلك حافزا للمؤسسة الترشيعية املغربية لبذل مزيد من اجلهود لتعميق هذه العالقات وجعلها ممث

 ذات الأولوية اكلأمن والهجرة والتمنية الاقتصادية والاجامتعية والتغريات املناخية وغريها.

وذكر الس يد الرئيس يف هذا الإطار ابملوقع الاسرتاتيجي للمغرب اذلي جيب عىل أأورواب استامثره ابعتباره البوابة 

فريقيا وتربطه احلقيقية حنو القارة الإفريقية، ليس فق منا أأيضا وأأساسا اقتصاداي حيث أأصبح املغرب أأكرب مستمثر يف اإ ط جغرافيا واإ

فريقيا  عالقات واسعة ومتنوعة مع ادلول والتكتالت الإفريقية كام هو الشأأن ابلنس بة للمجموعة الاقتصادية دلول غرب اإ

 )س يدايو(.

رب عن مجموعة احلزب الشعيب الأورويب ابلربملان مقرر املغومن هجة أأخرى اعترب الس يد النعم ميارة أأن صداقة 

تساعد كثريا عىل توضيح صورة املغرب دلى الأوروبيني كبدل يشهد تطورا متناميا يف اجملال ادلميوقراطي والمتكني  ورويبالأ 

جامع وطين ل اكفة القوى للحرايت الفردية وامجلاعية واحلرايت الاقتصادية يف ظل ما تنعم به اململكة من توافق واسع واإ

الس ياس ية والنقابية والاجامتعية حتت الرعاية السامية جلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا، مؤكدا أأن التقدم احملرز يف هذا 

الشأأن أأسهم يف حتقيق مس توايت هممة من التمنية الاقتصادية والاجامتعية بفضل تمثني الرأأسامل البرشي واملوارد الطبيعية 

 ديهتا.املتاحة عىل حمدو 
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وأأعرب الس يد الرئيس عن أأمهل يف أأن تسهم زايرة مسؤول مجموعة احلزب 

الشعيب الأورويب يف الربملان الأوريب يف المتكن من هذه املعطيات وتوظيفها يف اختاذ 

الربملانية املشرتكة ويف الربملان الأورويب اذلي خترتقه من حني مواقف بناءة داخل اللجنة 

ل خر مواقف عدائية جتاه املغرب انبعة من حقد س يايس غري مربر كام يتجىل يف املوقف من بعض املواضيع اليت ختص املصاحل 

 العليا للمملكة وعىل رأأسها الزناع املفتعل حول الصحراء املغربية.

مقرر املغرب عن مجموعة احلزب الشعيب الأورويب ابلربملان    Kovatechev Andrey الس يد من جانبه حرص

عىل الإشادة ابملغرب وما قطعه من أأشواط هممة يف مساره ادلميوقراطي مقارنة مع دول اجلوار، منوها مبا يمتتع به من  ورويبالأ 

طار الرشاكة الاسرتاتيجية اليت جتمع اجلان  بني عىل أأكرث من صعيد، كام شدد عىل أأنه لكام تعلق الأمر موثوقية ومصداقية كبرية يف اإ

 مبسائل الأمن وحقوق الإنسان فاإن دلى املغرب العديد من الأصدقاء اذلين ميكنه التعويل علهيم ابلربملان الأورويب.

ه الطموحة كام حتدث عن املؤهالت املغربية الواعدة يف جمال الطاقات املتجددة بفضل س ياسة املغرب الطاقية وأأهداف

نتاج الطاقة النظيفة.  يف هذا الشأأن، مؤكدا أأن اململكة س تلعب يف املس تقبل دورا طالئعيا يف اإ

احلرب الأوكرانية الروس ية والتدخالت العسكرية  موضوع  Kovatechev Andreyويف موضوع أ خر أأاثر الس يد 

اجلارية يف عدة مناطق، حيث أأبدى القلق الشديد اذلي ينتاب الربملان الأوريب حيال هذه التطورات، منوها يف نفس الوقت 

 ابملواقف املغربية البناءة داخل أأهجزة الأمم املتحدة.

رشوحات حول الوضع الأمين الإقلميي ل س امي يف منطقة وابرتباط مع مس تجدات القضية الوطنية، وبعد أأن قدم 

الساحل والصحراء اليت ابتت جمال حيواي لتحراكت عدد من املليش يات والتنظاميت الإرهابية املدعومة من طرف جهبة البوليساريو 

رب حسم مسأأةل س يادته عىل مع ما يشلكه ذكل من هتديد عىل سائر املنطقة واجلوار الأورويب، أأكد الس يد النعم ميارة أأن املغ

نسانية املتفامقة للصحراويني احملتجزين مبخاميت تندوف ابجلزائر  هناء املأأساة الإ أأقالميه اجلنوبية وأأن اذلي يشغهل حاليا هو رضورة اإ

 واذلين يعانون من لك أأنواع الهتميش والإقصاء واحلد من حرية التنقل.

حول جحم اجملهود التمنوي الاقتصادي والاجامتعي اذلي تبذهل يف كام قام الس يد الرئيس بتقدمي معطيات ملموسة 

هذه الأقالمي وبوازع وطين، ادلوةل والسلطات العمومية واملمثلون احلقيقيون للساكن، مبا يدحض الادعاءات املغرضة حول 

 عدم اس تفادة الساكنة من ثروات املنطقة.

جامع لك مكوانته حول  الثوابت الوطنية املمتثةل يف ادلين الإساليم وامللكية  وأأكد أأيضا أأن املغرب، القوي ابإ

والوحدة الرتابية واخليار ادلميوقراطي، ل ميكن أأن يقبل بأأي حل للزناع املفتعل حول مغربية أأقالميه اجلنوبية يتجاوز سقف مقرتح 

 هذا الزناع. احلمك اذلايت اذلي يس تقطب دعام دوليا مزتايدا خاصة من دلن القوى الكربى امللمة حبقائق
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 المنتدى البرلماني االقتصادي  يحتضن فعاليات    مجلس المستشارين"
 .األورومتوسطي والخليجي"

 
 
 

ينظم جملس املستشارين وبرملان البحر الأبيض             

فعاليات "املنتدى الربملاين الاقتصادي  (PAM)املتوسط

امخليس و  07 الأربعاء يويم وذكلالأورومتوسطي واخلليجي"، 

 .مبدينة مراكش 2022 دجنرب 08

وسينكب هذا املنتدى، اذلي يس تضيف جملس 

املستشارين دورته الأوىل تقديرا وعرفاان خبربته الوطنية 

قلميية الواسعة، عىل استرشاف معامل منوذج جد يد يف والإ

حلاحا عىل  التعامل مع القضااي الاقتصادية والبيئية الأكرث اإ

املنطقتني الأورومتوسطية واخلليجية، خاصة يف ظل وضعية 

والاليقني مع اس مترار تفامق تداعيات احلرب الروس ية الأوكرانية عىل مجمل القطاعات الاقتصادية يف لك  ابلضطرابدولية تتسم 

 .دول العامل

نشاء منطقة اقتصادية تاكملية بني ادلول الأورومتوسطية ودول اخلليج، ستمت  ويف ضوء ذكل، وهبدف تعزيز فرص اإ

مناقشة عدة مواضيع ذات راهنية ملحة ويف طليعهتا الأمن الغذايئ، الأمن والتحول الطايق، التغريات املناخية وقضااي البيئة، 

قلميية، الس ياحة املس تدامة والنقل البحري، وذكل من طرف الثورة الصناعية الرابعة، التاكمل الاقتصادي واملايل،  التفاواتت الإ

بدلا ينمتون للمنطقتني الأورومتوسطية واخلليجية وكذا أأحصاب املصلحة رفيعي املس توى من رجال الأعامل  31برملانيني من 

 .وممثيل ادلوائر الأاكدميية املعنية واجملمتع املدين
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   البرلمان المغربي يحتضن حوار البرلمان
  .اإلفريقي الثاني للشباب  

 

 

 

حوار ، دجنرب اجلاري 5و 4يويم الربملان املغريب،  احتضن

 .الربملان الافريقي نظمهاذلي  الربملان الإفريقي الثاين للش باب

الافتتاح الرمسي لهذا احلوار لك من السادة  وقد ترأأس

راش يد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب، والنعم ميارة رئيس جملس 

 .املستشارين، وفورتني زيفانيا شارومبريا رئيس الربملان الإفريقي

تناول املشاركون يف هذا اللقاء عددا من املواضيع، هتم و 

مهنجية الاحتاد "و  "بابدور الربملاانت يف متكني الش  "ابلأساس 

دماهجم متكني الش باب من خالل الالزتامات القانونية والقارية احلالية اليت تعهدت هبا ادلول "و "الإفريقي لمتكني الش باب واإ

 ".دور حقوق الإنسان وس يادة القانون يف تعزيز دور الش باب"و "الأعضاء ملعاجلة مسأأةل متكني الش باب

السلطة الترشيعية واجملمتع املدين: رشاكء حممتلون يف جمال متكني " ـــتتعلق ب تطرق املشاركون ملواضيع كام

متكني الهيئات الترشيعية "و  "للقضاء عىل اجلوع وسوء التغذية؟ 2063كيف ميكن للش باب تسخري أأجندة "و  "الش باب

 ".من أأجل الهنوض بدور الش باب يف القضاء عىل اجلوع وسوء التغذية

بعرض التجربة املغربية يف جمال متكني الش باب، وخاصة ما يتعلق بتوفري الظروف  كذكل هذا امللتقى ومتزي

 .املالمئة لتحرر الش باب ومتكيهنم من أأخذ زمام املبادرة يف قضااي التمنية

 2جتدر الإشارة اىل أأنه مت انتخاب النائبة الس يدة ليىل دايه، رئيسة لتجمع الش باب ابلربملان الافريقي يوم 

طار ادلورة العادية للولية الترشيعية اخلامسة لهذه املؤسسة املنعقدة ما بني  2022 يوليوز يوليوز  2يونيو و 27يف اإ

فريقيا 2022   .جبوهانس بورغ جبنوب اإ

 
 

 

  2022  دجنبر 06 /667العدد  -النشرة الداخلية 
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف

 
 
  ؛العامة جمللس املستشارينالأمانة 

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل 

 ؛قسم الإعالم 

 ة.مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)53728134الهاتف:

 (212+)537728134الفاكس:

 Bulletin.internecc@gmail.com الإلكرتوين:الربيد 

 www.chambredesconseillers.ma :العنوان الإلكرتوين


