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   2021/ 27جتماع رقم  ا  ▪
 2021  ليوز يو   12  اإلثنين ليوم              

 - بالغ   -

  يوليوز   12  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يومه  

برئاسة    2021 الس يد عبد    لرئيس  الثان اخلليفة  اجامتعا  اجمللس 

أ عامل اجمللس، خصص  احللوطي  الإهل برمس    للتداول يف جدول 

 ال س بوع اجلاري.

أ عضاء  ،  الاجامتع  هذا   مس هتل   يف السادة  توقف 

حيث    ،اجلاريةاختتام ادلورة الربملانية    سيناريوهات  املكتب عند

جلسة عامة لختتام هذه ادلورة اليت تعد أ خر دورة  عقد  تقرر  

احلالية، الترشيعية  الولية  املبدأ    برملانية يف زمن  يوم   من حيث 

 . 2021يوليوز  15امخليس 

فقد  احلكويم  العمل   مراقبة  مس توى  وعل  ال س ئةل   صادق،  جلسة  أ عامل  جدول  عل  اجمللس  مكتب 

 .2021 يوليوز  13الشفهية ليوم الثالاثء 

حاةل    ، فقد الترشيع  مس توى وعل   نصوص ترشيعية توصل هبا اجمللس من    ست اختذ مكتب اجمللس قرارا بإ

 عل اللجان ادلامئة اخملتصة.   النواب  جملس

مبارشة بعد جلسة ال س ئةل   2021 يوليوز  13يوم الثالاثء  اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامة كام

، لدلراسة 2021يوليوز    15، وأ خرى يوم امخليس  النصوص الترشيعية اجلاهزة  الشفهية، لدلراسة والتصويت عل

عل   اترخيه،  والتصويت  جاهزة يف  س تكون  اليت  اجملموعة النصوص  تقرير  ملناقشة  اخملصصة  اجللسة  بعد  مبارشة 

 حول "اإصالح التغطية الاجامتعية". املوضوعاتية املؤقتة 

عل الساعة   2021يوليوز    12  الإثنني  يومهعقد ندوة الرؤساء  ر  ، فقد تقر اجللس تني  هاتني   أ شغال   ولرتتيب 

 .الزوال بعد الثالثة 

الربملان    ينظمها الندوة اليت  اطلع أ عضاء مكتب اجمللس عل برانمج  فقد   ،الرشأاكت املؤسساتية  صعيد   وعل 

يوم الثالاثء ،  الطريق اإىل املساواة"   : "النساء والس ياسة موضوع    يفامجلعية الربملانية جمللس أ وروب    برشاكة مع املغرب 

 . التاسعة والنصف صباحا انطالقا من الساعة 2021يوليوز  13
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 2021/ 26اجتماع رقم   ▪
 2021  ليوز يو   08  الخميس ليوم  

 

  عبد الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  ا  اجامتع  2021  يوليوز   08  امخليسعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ال عضاء  ومشاركة  شامش،بن    احلكي 

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :   قيوح  عبد الصمد   -

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :    محيد كوسكوس  -

 . اخلليفة اخلامس للرئيس  :   عبد امحليد الصويري   -

 

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة يف اعتذر عن فامي  

 للرئيس؛   الثان اخلليفة   :   الإهل احللوطي   عبد  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 ؛ حماسب اجمللس  :    احملرش   العرب  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    اخلريف أ محد   -

 ؛ أ مني اجمللس  :    تويزي أ محد   -

دريس الراض  -  . أ مني اجمللس  :    اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 تنظميية   شؤون  

     جدول أ عامل  عل  بلإبقاء    01/26/2021قرار رمق

 دون تغيري.  اجمللس برمس ال س بوع املقبل  

 الترشيع  

     حاةل    2021/ 02/26قرار رمق اجمللس من   دلى  املودعني بل س بقية  الترشيعيني  النصنيبإ

 : اللجان اخملتصة اكلتايلعل  الس يد رئيس احلكومة طرف 

حاةل    -  طار    48.21مرشوع قانون رمق  اإ بسن أ حاكم متفرقة تتعلق ببعض التدابري املتخذة يف اإ

 ، عل جلنة التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية؛ «19 - مواهجة جاحئة فريوس كوروان »كوفيد 

حاةل    -  خضاع ال طر    01.21مرشوع قانون رمق  اإ النظامية لل اكدمييات اجلهوية للرتبية  يقيض بإ

، عل جلنة املالية والتخطيط والتمنية  011.71والتكوين لنظام املعاشات املدنية احملدث مبوجب القانون رمق  

 الاقتصادية. 

    حاةل   03/26/2021قرار رمق من   181و 179مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتي املادتني    بإ

حالته    عل رئاسة احلكومة ورؤساء الفرق واجملموعةتقدم به أ عضاء الفريق الاشرتايك،  مدونة الشغل،   قبل اإ

 ادلاخيل للمجلس. وفق ال جال املنصوص علهيا يف النظام  ،عل اللجنة اخملتصة

 شؤون السادة املستشارين  

   حاطة    26/2021/ 04قرار رمق اجمللس علام بتوصل الرئاسة بطلبات اس تقاةل من عضوية بإ

أ محد شد والس يد  عبد الصمد قيوح والس يد  خدجية الزويم والس يد  اجمللس، تقدم هبا لك من الس يدة  

العمر الس يد  وا  بلمقدم احلسن  والس يد    محمد امحلايم والس يد محمد ودمني العابد    مس هتل   يف ،  ان مللودي 

الاس تطالعية  اجللسة املهمة  تقرير  ملناقشة  اجمللس  خيصصها  الثقافية    اليت  والشؤون  التعلي  للجنة 

ة احلادية  ععل السا   2021  يوليوز   13يوم الثالاثء    مكناس" - والاجامتعية حول "واقع الصحة جبهة فاس

حاةل طلباهتم عل احملمكة ادلس تورية للبت فهيا.  رشة صباحا،ع   واإ
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     املراسةل الواردة    نصبتالوة    2021/ 05/26قرار رمق

- السلطة امللكفة بتلقي الرتش يحات جبهة طنجة ةبدعو   من خاللها   خيرب، واليت  رئيس احلكومة  الس يدعن  

البقايل الطاهري اليت رصحت  احلس مية للس يد "عبد السالم حيون" لشغل مقعد الس يدة رجاء  - تطوان

احملمكة ادلس تورية بتجريدها من عضويهتا بجمللس يف نطاق الهيأ ة الناخبة ملمثيل اجملالس امجلاعية وجمالس  

املذكورة بجلهة  وال قالي  املهمة    اجللسة   مس هتل   يف،  العاملت  تقرير  ملناقشة  اجمللس  خيصصها  اليت 

يوم    مكناس"- افية والاجامتعية حول "واقع الصحة جبهة فاسللجنة التعلي والشؤون الثق  الاس تطالعية

 . عل الساعة احلادية عرشة صباحا 2021يوليوز  13الثالاثء 
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 2021/ 24اجتماع رقم   ▪

 2021يونيو    28  ن اإلثني ليوم  

 

  عبد الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  ا  اجامتع  2021  يونيو   28  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ال عضاء  ومشاركة  شامش،بن    احلكي 

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :   عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛   الثان اخلليفة   :   الإهل احللوطي   عبد  -

 ؛ الثالث للرئيس   اخلليفة  :    محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 للرئيس؛ اخلامس    اخلليفة  :   عبد امحليد الصويري   -

 ؛ حماسب اجمللس  :    احملرش   العرب  -

 . أ مني اجمللس  :    تويزي أ محد   -

 

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة يف اعتذر عن فامي  

 ؛ اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    اخلريف أ محد   -

دريس الراض  -  . أ مني اجمللس  :    اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 ال س ئةل الشفهية  

     عل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  بملصادقة    01/24/2021قرار رمق

 ، برئاسة اخلليفة ال ول للرئيس الس يد عبد الصمد قيوح والس يد أ محد تويزي أ مينا للجلسة. 2021يونيو    29

 

 الترشيع  

     حاةل    24/2021/ 02قرار رمق النصوص الترشيعية الواردة عل اجمللس من جملس النواب  بإ

 عل اللجان ادلامئة اخملتصة. ويتعلق ال مر بلنصوص التالية: 

 دلور  ال سايس  النظام  مبثابة  40.04  القانون  من  24و  9  املواد  بتغيري   يقيض   قانون  مقرتح -

 (؛ 2008  أ كتوبر  20)   1429  شوال  من  20  يف  صادر  1.08.77  رمق  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  احلضانة

 بلتحكي والوساطة التفاقية؛  يتعلق 95.17 رمق قانون مرشوع  -

 ؛ الصغرية بلمتويالت يتعلق 50.20 رمق قانون مرشوع  -

قراض  تتعلق أ حاكم بسن 83.20 رمق قانون مرشوع  -  ؛ الس ندات بإ

 املسامهة  برشاكت  املتعلق  17.95  رمق  القانون  وتمتي  بتغيري  19.20  رمق  قانون  مرشوع  -

لتوصية البس يطة ورشكة التوصية بل سهم والرشكة  ا   ورشكة  التضامن  برشكة  املتعلق  5.96  رمق  والقانون

 املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة؛ ذات 

  واخلرضوات   للفواكه   املبارش  بلتسويق  تتعلق  خاصة  تدابري  بسن  37.21  رمق  قانون  مرشوع  -

طار يف املنتجة  .الفاليح التجميع  اإ

    رمق الثالاثء  بعقد    2021/ 24/ 03قرار  يوم  عامة  بعد    2021يونيو    29جلسة  مبارشة 

والس يد أ محد تويزي يف   عبد القادر سالمةللرئيس الس يد    الرابعجلسة ال س ئةل الشفهية، برئاسة اخلليفة  

 أ مانة اجللسة، لدلراسة والتصويت عل النصوص الترشيعية اجلاهزة.  

     عل    2021يونيو    29اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء    بدلعوة   24/2021/ 04قرار رمق

 ، لرتتيب أ شغال جلسة الترشيع. زوالاعرش  الثانيةالساعة 
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 العالقات اخلارجية   

     عقد اجامتع تشاوري لرؤساء الربملاانت الوطنية   علبملوافقة    05/24/2021قرار رمق

فريقيا يوم   مبقر الربملان املغرب وعن بعد. 2021يوليوز  08يف اإ

     برانمج معل املؤمتر اذلي سينظمه لك من الربملان  عل  بملوافقة    2021/ 24/ 06قرار رمق

مبقر الربملان يف موضوع: "النساء يف الس ياسة:    2021يوليوز    13املغرب وامجلعية الربملانية جمللس أ وروب يوم  

ت الربملان يف  أ وروب دلمع دور  برانمج جملس  طار  اإ التقدم حنو املساواة؟"، وذكل يف  وطيد  كيف ميكن 

 . 2023- 2021ادلميقراطية للفرتة 

    اجامتع جلنة الشؤون الس ياس ية بمجلعية  عل املشاركة يف  بملوافقة    2021/ 24/ 07رمق    قرار

 عرب تقنية التناظر املريئ عن بعد 2021يوليوز  14الربملانية لالحتاد من أ جل املتوسط يوم 

 

 شؤون السادة املستشارين   

   ثبات    2021/ 24/ 08قرار رمق عن انامتئه   "محمد الرزمة"ختيل املستشار الس يد    واقعة بإ

حاةل طلب جتريده من عضوياملستشارين، و جملس    لنتخابتالس يايس اذلي ترحش بمسه  عل    ة اجمللساإ

ادلس تورية تداولبعد  وذكل    ،احملمكة  ليه يف كتب  امل   أ ن  اإ املوجه  اجلوابية عل الاس تفسار  رسالته    يف 

 حلزب التجمع الوطين لل حرار. انامتئهواليت تشبث من خاللها بتخليه عن ، املوضوع 

    ثبات    09/24/2021رمق    قرار عن انامتئه   "محمد ابحنيين "واقعة ختيل املستشار الس يد  بإ

حاةل طلب جتريده من عضوية اجمللس عل احملمكة ادلس توريةو لفريق التجمع الوطين لل حرار   بعد وذكل    ،اإ

ليه يف كتب  امل   أ ن تداول واليت تشبث من خاللها  ،  املوضوع   يف رسالته اجلوابية عل الاس تفسار املوجه اإ

 .املذكور للفريق انامتئهبتخليه عن 

    حاطة    2021/ 24/ 10  قرار رمق عضوية   من اجمللس علام بتوصل الرئاسة بطلبات اس تقاةل  بإ

والس يد    امبارك محية والس يد محمد عباوالس يد    فاطمة الزهراء بن الطالبالس يدة    من  اجمللس، تقدم هبا لك

، يف مس هتل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  والس يد عزيز مكنيف  رحال املاكوي والس يد معر مورو

ح2021يونيو  29  للبت فهيا. س تورية اةل طلباهتم عل احملمكة ادل، واإ
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برنامج الجلسات العامة التي سيعقدها المجلس خالل   ▪
 2021يوليوز    15إلى    13الفترة الممتدة من  

 
 

 ال عامل   جدول  الساعة  التاري 

مناقشة التقرير العام للمهمة الاس تطالعية للجنة التعلي   صباحا  عرش  احلادية  الساعة   عل  2021يوليوز  13الثالاثء 

والشؤون الثقافية والاجامتعية حول "واقع الصحة جبهة 

 مكناس"  -فاس

 جلسة ال س ئةل الشفهية  عل الساعة الثالثة بعد الزوال 

 جلسة ترشيعية لدلراسة والتصويت عل النصوص اجلاهزة  بعد جلسة ال س ئةل الشفهية 

 مناقشة احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة عل الساعة احلادية عرش صباحا  2021يوليوز  14ال ربعاء 

عل الساعة الثالثة والنصف بعد  

 الزوال 

اجللسة الس نوية لتقيي الس ياسات العمومية املرتبطة  

 تشغيل بل 

مناقشة تقرير اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة حول "اإصالح  عل الساعة احلادية عرش صباحا  2021يوليوز  15امخليس 

 التغطية الاجامتعية" 

 جلسة ترشيعية لدلراسة والتصويت عل النصوص اجلاهزة  مبارشة بعد هناية اجللسة السابقة 

 جلسة اختتام ادلورة  مبارشة بعد هناية اجللسة السابقة 

 

 

مال المجلس...جدول أع  

والمؤقتة....    
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 جلسة عامة تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة  ▪
  

الفصل   من  ال وىل  الفقرة  ل حاكم  من   101طبقا 

من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين،   274ادلس تور واملادة  

اجمللس ال ربعاء   يعقد  الساعة    2021يوليوز    14يوم  عل 

جلسة عامة ختصص ملناقشة احلصيةل   احلادية عرش صباحا،

املرحلية لعمل احلكومة، اليت قّدهما الس يد رئيس احلكومة يف 

 .2021يوليوز  06اجللسة الربملانية املشرتكة املنعقدة بتاري 
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 . جلسة عامة تشريعية   ▪
 

يوليوز    13الثالاثء    هيومجملس املستشارين  عقد  ي

عامة   2021 الشفهية، جلسة  ال س ئةل  بعد جلسة  مبارشة 

 ترشيعية، ختصص لدلراسة والتصويت عل: 

  24و  9مقرتح قانون يقيض بتغيري املواد   ▪

النظام    40.04القانون  من   مبثابة 

بتنفيذه   الصادر  ال سايس دلور احلضانة 

صادر يف    1.08.77الظهري الرشيف رمق  

شوال    20 أ كتوبر   20)  1429من 

 (؛2008

 يتعلق بتنظي العمل التطوعي التعاقدي؛  06.18مرشوع قانون رمق  ▪

 1377شعبان    4الصادر يف    1.58.008بتمتي الظهري الرشيف رمق    39.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ( مبثابة النظام ال سايس العام للوظيفة العمومية؛ 1958فرباير  24)

خضاع ال طر النظامية لل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين    01.21مرشوع قانون رمق   ▪ يقيض بإ

 . 011.71اشات املدنية احملدث مبوجب القانون رمق لنظام املع 

 وبيق النصوص اجلاهزة.  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين  
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 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. لجنة   ▪
 

 مبارشة بعد اجللسة العامة   2021  يوليوز    13الثالاثء   •

  املتعلق  77.03يقيض بتغيري وتمتي القانون رمق  16.18قانون رمق مواصةل دراسة مرشوع

 تصال السمعي البرصي. بل
 

  عادة القاض  51.15بتغيري وتمتي القانون رمق   23.19دراسة مرشوع قانون رمق تنظي " املرسح   بإ

 س". الوطين محمد اخلام 

 العدل والتشريع وحقوق االنسان. لجنة   ▪
 

 مبارشة بعد اجللسة العامة   2021يوليوز    13  الثالاثء  •

  القضائية.  العامة للشؤونة ييتعلق بملفتش   38.21رمق نون ع قاودراسة مرش 

 

 . اإلنتاجية القطاعات  لجنة   ▪
 

 الساعة العارشة والنصف صباحا:   عل   2021يوليوز    13  الثالاثء  •

 املتعلق بتنظي همنة املرشد الس يايح كام مت   05.12القانون رمق  يقيض بتغيريراسة مقرتح قانون د

 - نيةاثقراءة  –وتمتميه تغيريه 

 

 ط والتنمية االقتصادية. المالية والتخطي لجنة   ▪
 

 : العارشة صباحا الساعة    عل   2021يوليوز    13  الثالاثء  •

  طار رمق البت يف التعديالت والتصويت عل مرشوع قانون  اجلبايئ.  بلإصالح يتعلق  69.19اإ

  طار رمق البت يف التعديالت والتصويت عل مرشوع قانون صالحيتعلق  21.50اإ املؤسسات   بإ

 واملقاولت العمومية. 

  

 

 

 برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا   ▪
ندوة حول موضوع "المرأة في السياسة: الطريق نحو المساواة" يوم الثالثاء  ينظمان  

 . 2021يوليوز    13
 

طار مرشوع "تعزيز دور الربملان يف توطيد ادلميقراطية يف املغرب" اذلي ميتد للفرتة   ، 2023- 2020يف اإ

ينظم الربملان املغرب وامجلعية الربملانية جمللس أ وروب ندوة حول موضوع "املرأ ة يف الس ياسة: الطريق حنو املساواة"،  

 مبقر الربملان املغرب بلربط.  2021يوليوز  13وذكل يوم الثالاثء 

عبد احلكي  وس يرتأ س افتتاح هذه الندوة لك من الس يد احلبيب املاليك رئيس جملس النواب، والس يد  

بن شامس رئيس جملس املستشارين، والس يد "ريك دميس" رئيس امجلعية الربملانية جمللس أ وروب، والس يدة السفرية 

 "الكوداي فيداي" رئيسة بعثة الاحتاد ال وروب يف املغرب. 

اء جلنة املساواة  يشارك يف الندوة برملانيون مغاربة ونظراءمه من امجلعية الربملانية جمللس أ وروب وخاصة أ عضو 

بني اجلنسني وجلنة الهجرة والالجئني واملرشدين، ورئيسات املنظامت النسائية يف ال حزاب الس ياس ية املمثةل يف  

الربملان، وخرباء دوليون. حيث س يتناول املشاركون س بل زايدة مشاركة املرأ ة يف احلياة الس ياس ية وتعزيز تواجد  

 كز القرار. النساء يف املؤسسات المتثيلية ومرا

، اعمتد املغرب أ ليات ترشيعية وحتفزيية مكنت من الارتفاع التدرجيي 2002جدير بذلكر، أ نه منذ س نة  

ل أ ن ذكل ل يزال مل يصل بعد اإىل تكريس مبدأ    لعدد النساء يف الربملان ويف الهيئات املنتخبة حمليا وهجواي، اإ

لهيئات املنتخبة ويف تبوء مناصب القرار عل اخلصوص، وكام ورد  املناصفة واملساواة بني اجلنسني يف المتثيلية يف ا

 . 2011يف دس تور اململكة املغربية لس نة 

وهيدف مرشوع "تعزيز دور الربملان يف توطيد ادلميقراطية يف املغرب" اذلي ميوهل الاحتاد ال وروب  

 أ داء هماهمام وحتسني أ داهئام وزايدة ويمت تنفيذ من قبل جملس أ وروب، اإىل دمع هجود جمليس الربملان املغرب يف

انفتاهحام عل املواطنني. ويرتكز عل ثالثة حماور رئيس ية تمتثل يف دمع هجود الربملان املغرب لرصد وتقيي الس ياسات 

انية،  العامة للحكومة بشلك فعال، والانفتاح عل املواطنني واجملمتع املدن والرشاكء ال خرين وتعزيز ادلميقراطية الربمل

وتقوية ادلبلوماس ية الربملانية املغربية وتعزيز احلوار الربملان بني الربملان املغرب ونظرائه من ادلول اجملاورة وادلول 

ال عضاء يف جملس أ وروب. ويمت تنفيذ املرشوع وفقًا ل ولوايت التعاون والاحتياجات اخلاصة بملغرب، واليت مت  

طار رشاكة اجلوار مع املغرب للفرتة    حتديدها بشلك مشرتك من قبل جملس  - 2018أ وروب والسلطات املغربية يف اإ

2021 . 

 

... الرئاسة / العالق ات الخارجيةأنشطة    

والمؤقتة....    
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لالجتماع التشاوري لرؤساء وممثلي البرلمانات   ▪
 ة الوطنية اإلفريقي 

  ملان املغرب يوم احتضن الرب 

أ شغال اللقاء    2021يوليوز  08امخليس 

،  التشاوري لرؤساء الربملاانت الإفريقية

، اذلي ذا اللقاء ت أ شغال هوقد توج

الس يد احلبيب املاليك رئيس جملس   هترأ س 

ن شامش رئيس  ي بالنواب والس يد حك

بيانني  ال صدار  بإ  جملس املستشارين،

 : امني التالينيهال 

▪  

 . البيان الختامي 
 

ذ  " اإ فريقيا، اجملمتعون من أ جل التشاور مع رؤساء وممثيل الربملاانت الوطنية الإفريقية،  اإ أ عضاء برملان معوم  حنن، 

وذو حنرص وفاعل  رشعي  فريقي  اإ برملان  أ جل  من  والاحتاد  الإفريقية،  بلقارة  ادلميقراطية  وتعزيز  صيانة  عل   "
 ؛ مصداقية"

ذ نعمل مبسؤولية وحرية وتصمي من أ جل ان  فريقي أ صيل؛ اإ  بثاق برملان اإ

والسعي للوحدة والتاكمل الإفريقيني، وفقا لرؤية    ونؤكد الزتامنا الثابت بلعمل الربملان الإفريقي البناء والإجياب،

لهيا؛  فريقيا اليت نطمح اإ  اإ

دلفاع عن حقوقهم  وأ فارقة العامل، ويسعى ل نذكر بأ ن الربملان الإفريقي يعرب عن صوت املواطن الإفريقي واجملمتع املدن 

 وطموحاهتم وتعزيزها؛

 نعرب عن وعينا بلصعوبت اليت يواهجها الشعب الشقيق دوةل مايل؛ 

ذ نؤكد عل دور الربملان الإفريقي يف تعزيز التضامن والتسامح والوحدة والاحتاد بني ال فارقة من أ جل حتقيق   واإ

 التعاون والتمنية املتاكمةل لقارتنا؛ 

 للربملان الإفريقي يف تعزيز ادلميقراطية وحقوق الإنسان وس يادة القانون واحلاكمة اجليدة؛  ونمثن ادلور ال سايس

أ ن يقوض اإىل حد كبري رشعيته   نسجل بقلق كبري الوضع املؤسف واملرتدي للربملان الإفريقي، واذلي من شأ نه 

 وسلطته ومصداقيته؛ 
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يعاز من عدة 2020وندين ال عامل وال حداث املؤسفة اليت تتواتر منذ ماي   ، بإ

هجات، والتجاوزات اليت تشوب اللواحئ واملساطر اجلاري هبا العمل، كام ندين  

اللجوء اإىل أ ساليب الهتديد والرتهيب اليت شهدهتا أ شغال ادلورة العادية الرابعة 

 ؛2021يونيو  4ماي و 21للولية الترشيعية اخلامسة املنعقدة يف الفرتة ما بني 

ذ جندد التأ كيد عل   أ مهية الربوتوكول الإضايف للقانون التأ سييس لالحتاد الإفريقي واملتعلق بلربملان الإفريقي، املعمتد  واإ

)غينيا    2014يونيو    27يف   مالبو  يف  الإفريقي  الاحتاد  ملؤمتر  والعرشين  الثالثة  العادية  ادلورة  انعقاد  مبناس بة 

 الاس توائية(؛

غري   نعلن . 1                يظل  الإفريقي  للربملان  املؤسسايت  الرصح  فاإن  حقيقي،  فريقي  اإ برملان  بدون  أ نه 

مجيع القوى الإفريقية احلية اإىل ادلفاع عن قي ادلميقراطية بقارتنا، ملا فيه املصلحة العليا مجليع الشعوب   وندعو مكمتل،

 الإفريقية؛ 

قد   نعترب .2                تأ سيسه،  منذ  الإفريقي  الربملان  الترشيعية أ ن  الثقافة  ثراء  اإ ماكنياته، يف  اإ حدود  سامه، يف 

يف نفس الوقت ل زمة املصداقية اليت اعرتت هذه املؤسسة العتيدة   نأ سف  بل عامل اليت حققها، كام ونش يد  الإفريقية

 بسبب املناورات املغرضة 

حلاح  . 3                واعد والإجراءات اجلاري هبا العمل،  اإىل وضع حد لل عامل غري املقبوةل، وعدم الامتثال للق ندعو بإ

فريقيا القرن احلادي والعرشين وزرع التفرقة بني   ووضع حد مجليع ال عامل غري املسؤوةل اليت من شأ هنا تشويه صورة اإ

 البدلان الشقيقة؛ 

اثرة اخلالف العقي داخل الربملان الإفريقي الهادفة اإ  نرفض  .4                بعاده  رفضا قاطعا حماولت التقس ي واإ ىل اإ

فريقيا العليا؛ عن مساره ووظيفته  ، وحنث لك ال عضاء عل الاخنراط يف خدمة مصاحل اإ

مجيع هيألك الربملان الإفريقي اإىل الالزتام الصادق من أ جل توطيد متاسك وتالمح مكوانت   ندعو  .5               

 مؤسستنا، وترش يد اش تغالها عل النحو ال مثل؛ 

رة التقيد بحرتام القواعد والإجراءات اجلاري هبا العمل، وترس يخ الشفافية واحلاكمة  عل رضو نؤكد  .6               

اجليدة واملساءةل يف تدبري شؤون الربملان الإفريقي تعزيزا ملصداقيته، مبا يف ذكل احرتام قواعد جتديد انتخاب أ عضاء  

 املكتب؛ 
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لإفريقي، وجعهل رافعة  عن الزتامنا بلرتقاء بلعمل الربملان ا نعرب . 7               

أ ساس ية لتعزيز التاكمل الإفريقي، ورابًطا قواًي لرتس يخ الثقافة ادلميقراطية يف  

 القارة الإفريقية، مع تطلعنا لتخفيف معاانة الشعب املايل الشقيق؛ 

 :ـنويص ب

 الإرساع يف املصادقة عل بروتوكول مالبو؛ ▪

عادة الوحدة والامتسك داخل املؤسسة؛ تشكيل جلنة متابعة ووسا ▪  طة من أ جل اإ

أ و يف أ ي دوةل يف مجهورية الكونغو اليت عربت عن رغبهتا يف احتضان أ شغالها،  2021تنظي دورة أ كتوبر  ▪

 ؛ أ خرى مس تعدة ذلكل

ساعدة زمالهئم ال خرين عند  تلكيف زميلينا، رئييس جملس النواب وجملس املستشارين بلربملان املغرب، مب  ▪

 " الاقتضاء، اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة جتاه الاحتاد ال فريقي وادلول ال فريقية، من أ جل تفعيل توصياتنا. 

 2021يوليوز   8وحرر بلربط يف 
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 نداء من أجل اللق احات والدواء للجميع في افريقيا  ▪
ن رؤساء الربملاانت الافريقية اجملمتعون يف الربط عامصة اململكة املغربية،  اإ

ذ يس تحرضون الس ياق الصحي القاري وادلويل املمتزي بنتشار جاحئة "كوفيد    -                 " وتداعياته الصحية 19اإ

فريقيا واقتصاداهتا؛    والاجامتعية والاقتصادية خاصة عل شعوب اإ

ذ حيذر  -              ماكنيات بدلان  واإ ون من تفامق ال وضاع الصحية يف القارة الافريقية جراء انتشار اجلاحئة وضعف اإ

 القارة ملواهجهتا من حيث البنيات الطبية ومن حيث ال دوية واللقاحات؛ 

ذ يسجلون بأ سف معيق اس مترار حكومات البدلان الغنية واخملتربات العاملية املنتجة لِلُقاحات ال   -                 متنيع  واإ

خضاع هذه اللقاحات ملنطق السوق ولقواعد براءات الاخرتاع وامللكية الفكرية والصناعية 19ضد وبء "كوفيد   "، واإ

 يف الوقت اذلي تواجه فيه البرشية هتديدًا مشرتاكً س يظل قامئًا مامل يمت تعمي اللقاحات عل مجموع شعوب ال رض؛ 

 يؤكدون ما ييل: 

. يش يدون مببادرات صاحب اجلالةل املكل محمد السادس عاهل اململكة املغربية ويمثنون عاليا التدابري  1               

" واملمتثةل خاصة يف اإرسال مساعدات طبية  19اليت أ مر جاللته بختاذها منذ ال شهر ال وىل لنتشار وبء "كوفيد  

عاجةل اىل عدد من البدلان الافريقية لتعزيز قدراهتا يف مواهجة    )أ دوية وكاممات وأ هجزة تنفس اصطناعي ومعقامت ...(

الوبء، وذكل كخطوة معلية ملموسة للمبادرة اليت أ طلقها جاللته مع عدد من أ شقائه رؤساء ادلول الافريقية منذ  

 "؛ 19ال سابيع ال وىل لنتشار الوبء لتعبئة وتوحيد هجود افريقيا يف املعركة ضد "كوفيد 

. يمثنون اجلهود املغربية اليت يقودها جالةل املكل محمد السادس لضامن الس يادة الافريقية يف جمال  2               

"لكوفيد   املضاد  اللقاح  وتعبئة  لتصنيع  اإطالق مرشوع  أ مثرت،  واليت  بملغرب  19اللقاحات  أ خرى  ولقاحات   "

برام اتفاقيات يف هذا الشأ ن، مما جيعل اململكة قاعدة قارية    وارشاف جاللته الشخيص عل جتس يد املرشوع وعل اإ

 لإنتاج لقاحات المتنيع اليت ستس تفيد مهنا الشعوب الافريقية؛

. يسجلون برتياح دعوة رئيس الولايت املتحدة ال مريكية الس يد جوزيف روبينيت بيدنلتعليق العمل  3               

اىل تفعيل هذه املبادرة عل حنو عاجل بلنظر    " ويدعون19برباءات الاخرتاع اخلاصة بلقاح التطعي ضد "كوفيد  

 لالنتشار الرسيع للوبء؛ وحييون مبادرته بتخصيص نصف مليون حقنة لقاح لفائدة البدلان احملتاجة؛ 

برباءات  4                العمل  هناء  بإ حلاح،  ادلولية والرشاكت، وبإ الكربى واخملتربات  الصناعية  القوى  يطالبون   .

بل اخلاصة  "كوفيد  لقاحالاخرتاع  ل  املضادة  الافريقية  19ات  الشعوب  ومهنا  ال رض،  شعوب  مجيع  لمتكني   ،"

عامل ملبادئ احلق يف احلياة والصحة وادل نتاجه حمليا اإ  واء للجميع؛ للحصول عل اللقاح واإ
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اللقاحات  5                بتصنيع  اخلاصة  التكنولوجيا  نقل  تيسري  اإىل  يدعون   .

طار   رشأاكت دولية وحملية ينخرط فهيا القطاعات العام  ومتكني بدلان القارة يف اإ

مضادة   لقاحات  لإنتاج  أ يضًا  توظف  حملية  نتاج  اإ بنيات  وتطوير  واخلاص، 

فريقيا؛   ل مراض أ خرى خاصة تكل اليت تعان مهنا اإ

رسال مكيات اكفية  6                فريقيا بإ عامل التضامن العميل مع اإ من  . واكإجراء عاجل يدعون ادلول الغنية اإىل اإ

 اللقاحات اىل البدلان الافريقية وخاصة مهنا احملتاجة أ كرث من أ جل وقف انتشار الوبء؛ 

م التضامن العاملي والإنسان والعدل والانصاف ُمْمتحنٌة يف هذا الظرف العصيب اذلي   .7              يعتربون أ ن ِقيم

فريقيا اليت تواجه أ صال أ فات أ خرى، ليست امل  سؤوةل عهنا، من قبيل الاختاللت املناخية جتتازه البرشية، وخاصة اإ

والإرهاب واللجوء والهجرات واجلفاف، واليت تعمل جاهدة من أ جل بناء مؤسساهتا وحتقيق التمنية وادلميقراطية،  

" اليت تدفع املاليني اىل الفقر  19ويثريون الانتباه اإىل أ ن هذه اجلهود تتعرض للتقويض اليوم جراء جاحئة "كوفيد  

ماكنيات القارة؛ والهشاش   ة فامي يلقى العديد من البرش حتفهم جراء ضعف بنيات التكفل بملرىض وجتاوز الوبء اإ

يقررون رفع هذا النداء اإىل الس يد ال مني العام ملنظمة ال مم املتحدة ويدعونه اإىل اعتباره وثيقة من الواثئق   .8             

ملاانت الوطنية الافريقية واىل املنظامت الربملانية املتعددة ال طراف الرمسية للمنظمة، كام يقررون رفعه اىل رؤساء الرب 

ويدعوهنا اىل التعبئة برسعة من أ جل العداةل ادلوائية لإفريقيا ومتكيهنا من اللقاحات، وينهبون اىل الاختاللت الكربى  

 اليت تطبع المتتع بحلق يف الولوج اإىل اللقاحات وادلواء عل املس توى العاملي. 
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 اإلشراف 
 
 

 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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