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 2022- 2021/ 03  رقم اجتماع   ▪
 2021  أكتوبر   25  اإلثنين ليوم  

 

ك توبر  25  اإلثنينعقد مك تب مجلس المستشارين يوم  
 
  ألمجلس   رئيسبرائسة  اجتماعا    2021  أ

عضاء    ،ميارة  ألنعم  ألسيد
أ

 ألسادة: ومشاركة ال

ولألخليفة   :    حنين  محمد ▪
 
 ؛ للرئيس  أل

 ؛ألخليفة ألثالث للرئيس :  قديري   فؤأد ▪
 ألخليفة ألرأبع للرئيس؛  : عثمون   ألمهدي ▪
 . ألخليفة ألخامس للرئيس  :  بلقشور   ألسالمعبد   ▪
 ؛ ألمجلس محاسب  :   معصيد  ميلود ▪
ل  عبد ▪  ؛ ألمجلس  محاسب  : ه حفظيألإ
مين ألمجلس : مشارك  مصطفى ▪

 
 ؛ أ

مين :  بلفقيه   صفية ▪
 
 ؛ ألمجلس  ةأ

مين ألمجلس :  ألهاللي  جوأد ▪
 
 . أ

 

 وألسادة:  ألسيدةاعتذر عن المشاركة في هذا الجتماع،  فيما  

حمد ▪
 
 ؛ للرئيس  ألثانيألخليفة   : أخشيشن  أ
 . ألمجلس محاسب  : سالم بنمسعود  محمد ▪

 

مين العام للمجلس.خوجة  ألوحيد   عبدد  انعقد هذا الجتماع بحضور السي   وقد
أ

 ، ال

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    

   2021  نونبر   02  / 632العدد  - النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين 
 

 



3 
 

 

 

 

 

 جتماع  لألقرأرأت ألصادرة عن أ

 شؤون تنظيمية  ❖

   قرأر    2022- 2021/ 01/03  قرأر رقم التلقيح  باإ بجواز  اإلدلء  الولوج إلزامية  عند 
فضاءاته   ومختلف  المجلس  مقر  المجلس  ،  اإلداريةإلى  عضاء 

أ
با مر 

أ
ال تعلق  و سواء 

أ
ا موظفيه  و 

أ
ا

ربعاء  الوافدين عليه
أ

ك توبر    27، وذلك ابتداء من يوم ال
أ

 .2021ا

     من    رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية  بمرأسلة  2022- 02/03/2021قرأر رقم
جل موافاة الرائسة

أ
عضاء المجلس المتوفرين على    ا

أ
سماء السيدات والسادة ا

أ
  جوازات التلقيح، با

 . بهدف تيسير ولوجهم إلى مقر المجلس

     رقم المجموعات  بمرأسلة    2022- 03/03/2021قرأر  ومنسقي  الفرق  رؤساء 
والمجموعات للفرق  الداخلية  باللوائح  المجلس  رائسة  موافاة  جل 

أ
ا من  التذكير البرلمانية  مع   ،  

ساسية الواجب مراعاتها في  
أ

 إعدادها. بالمرتكزات ال

سئلة  جلسة ❖
 
 ألشفهية  أل

     رقم سئلة  على    بالموأفقة  2022- 2021/ 04/03قرأر 
أ

ال جلسة  عمال 
أ

ا جدول 
الثالثاء   ليوم  ك توبر    26الشفهية 

أ
الزوال  2021ا بعد  الثالثة  الساعة  ول  ،  على 

أ
ال الخليفة  برائسة 

مانة الجلسة. للرئيس السيد محمد حنين، والسيد جواد  
أ

لي في ا  الهال

   شرأكات ❖

     رقم التكوينية  على  بالموأفقة    2022- 2021/ 05/03قرأر  الدورة  في  المشاركة 
تنظيمها   وروباالمزمع 

أ
ا لمجلس  البرلمانية  الجمعية  مع  بشراكة  البرلمان  مجلسي  طرف  في من   ،

والخميس    مجال ربعاء 
أ

ال يومي  وذلك  البيانات"،  تجميع  العمومية:  السياسات   28و  27"تقييم 
ك توبر  

أ
المستشارين   2021ا مجلس  إلى  بمقر  الموضوع  في  مراسالت  توجه  ن 

أ
ا على  رؤساء ،  كافة 

جل انتداب  
أ

عضاء  الفرق والمجموعات البرلمانية من ا
أ

طر  ا
أ

 للمشاركة في هذه الدورة التكوينية. وا
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دأرية شؤون   ❖  أإ

     رقم   بالستعانة  2022- 2021/ 06/03قرأر 
مك تب المواضيع    دراسات  إجراء  قصد  دراسات  بخدمات  في 

 ذات الصلة بالموارد البشرية )التكوين، التحفيز وإعادة النتشار، الهيكلة اإلدارية للمجلس(. 

 

 

 قضايا للمتابعة

وليته   • المنتهية  المجلس  من  الدرس  قيد  المتبقية  )مشاريع  النصوص 
 ؛ القوانين، ومقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب(

جل   •
أ

عضاء المجلس بممتلكاتهم داخل ا
أ

من تاريخ يوما    90وجوب تصريح ا
الولية التشريعية الحالية، طبقا   رقم  افتتاح  حكام القانون التنظيمي 

أ
يقضي بتتميم    51.07ل

 المستشارين؛ المتعلق بمجلس    32.97القانون التنظيمي رقم  

والمهام   • المهنية  نشطة 
أ

ال بمجموع  المجلس  عضاء 
أ

ا من  عضو  كل  تصريح 
جل  

أ
ل ا ك تساب    30النتخابية التي يزاولها، خال و ل

أ
يوما الموالية لفتتاح الولية التشريعية ا

 ؛ (من النظام الداخلي  5صفة عضو بمجلس المستشارين )المادة  

 البرلمانية للعضوية في اللجان الدائمة. انتدابات الفرق والمجموعات   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2021  نونبر   02  / 632العدد  - النشرة الداخلية 

 

 مجلس المستشارين 
 

 



5 
 

 

 

 

 2022- 2021/ 02  رقم اجتماع   ▪
 2021  أكتوبر   18  اإلثنين ليوم  

 

يوم   المستشارين  مجلس  مك تب  ك توبر  18  اإلثنينعقد 
أ

  المجلس   رئيسبرائسة  اجتماعا    2021  ا
عضاء    ،ميارة  النعم  السيد

أ
 السادة:ومشاركة ال

ولالخليفة   :       حنين   محمد ▪
أ

 ؛ للرئيس  ال
 ؛ الخليفة الثالث للرئيس :  قديري   فؤاد ▪
 الخليفة الرابع للرئيس؛ :  مون تع  المهدي ▪
 ؛ المجلس محاسب : بنمسعود   سالم  محمد ▪
 ؛ المجلس محاسب :    معصيد  ميلود ▪
ل  عبد ▪  ؛ المجلس  محاسب : ه حفظياإل
مين المجلس : مشارك   مصطفى ▪

أ
 ؛ا

لي   جواد ▪ مين المجلس :  الهال
أ

 . ا
 

 والسادة:   السيدةاعتذر عن المشاركة في هذا الجتماع،  فيما  

حمد ▪
أ

 ؛ للرئيس  الثانيالخليفة   :      اخشيشن  ا
 . الخليفة الخامس للرئيس :   بلقشور   السالمعبد   ▪
مين :  بلفقيه   صفية ▪

أ
 . المجلس  ةا

 

مين العام للمجلس.خوجة  الوحيد  عبدد  انعقد هذا الجتماع بحضور السي   وقد
أ

 ، ال
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 جتماع  لألقرأرأت ألصادرة عن أ

ألعامة ألمشتركة لتقديم مشروع قانون   ألجلسة ❖
 2022ألمالية لسنة  

   رقم جلسة  بالموافقة    2022- 01/02/2021  قرار  عقد  مجلس عامة  على  مع  مشتركة 
يوم  من طرف السيدة وزيرة القتصاد والمالية،    2022لتقديم مشروع قانون المالية لسنة    النواب 

ك توبر    25  اإلثنين
أ

مينا للجلسة. مساء   السادسةعلى الساعة    2021ا
أ

لي ا  ، وانتداب السيد جواد الهال

 مكاتب أللجان ألدأئمة تشكيل   ❖

     عدد مقاعد كل فريق ومجموعة  على توزيع    بالموافقة  2022- 02/02/2021قرار رقم
المادة   حكام 

أ
ا وفق  النسبي  التمثيل  قاعدة  حسب  دائمة  لجنة  كل  في  النظام    100برلمانية  من 

نظار    عرضكما    عدد مقاعد الفرق والمجموعات في اللجان الدائمةتوزيع  )  الداخلي للمجلس
أ

على ا
ك توبر    22ندوة الرؤساء يوم الجمعة  

أ
 .(1ملحق رقم  لا  في  2021ا

     توزيع المناصب داخل مكاتب اللجان  ى  علبالموافقة    2022- 03/02/2021قرار رقم
النسبي،  قاعدةوفق   المرونة  التمثيل   

أ
مبدا اعتماد  مفتوحا    مع  الباب  إبقاء  توزيع  )  للتوافق عبر 

نظار ندوة الرؤساء يوم الجمعة  اللجان الدائمةصب ضمن مكاتب االمن
أ

ك توبر   22كما عرض على ا
أ

ا
 . (2لملحق رقم  ا  في  2021

سئلة  جلسات ❖
 
سبوعية  ألشفهية  أل

 
 أل

   اإلجمالي  بتحديد  2022- 04/02/2021رقم    قرار الزمني  سئلة    الغالف 
أ

ال لجلسات 
سبوعية

أ
سؤال في كل حصة، توزع على مكونات المجلس وفق    21بمجموع  في ساعتين    الشفهية ال

الزوال   بعد  الثالثة  الساعة  على  الشفهية  سئلة 
أ

ال جلسات  تنطلق  ن 
أ

ا على  النسبي،  التمثيل  قاعدة 
سبوع.يوم الثالثاء من كل  

أ
 ا

     رقم سئلة  بتحديد    2022-05/02/2021قرار 
أ

ال من  المجلس  مكونات  حصص 
سبوعية وفق قاعدة التمثيل النسبي )

أ
سبوعية كما  ال

أ
سئلة ال

أ
توزيع حصص مكونات المجلس من ال

نظار ندوة الرؤساء يوم الجمعة  
أ

ك توبر    22عرض على ا
أ

 (. 3الملحق رقم  في    2021ا

   رقم  ق مع    بوضع  2022- 06/02/2021رار  باتفاق  محورية،  سئلة 
أ

ل زمني  برنامج 
قل، انطالقا من يوم الثالثاء  

أ
ك توبر    26الحكومة، لمدة شهر على ال

أ
   . 2021ا

   رقم  ق تضم    عنلجينة    بتكليف  2022-07/02/2021رار  محمد  المك تب  السادة 
و وحنين  قديري  معصيد  فؤاد  وميلود  عثمون  مشارك المهدي  تصور  ب،  ومصطفى  لتجويد  إعداد 

سئلة  
أ

ك ثر جاذبية. جلسات ال
أ

 وجعلها ا
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   عقد   إلىبالدعوة    2022- 08/02/2021  قرار رقم  
الجمعة    الرؤساء  ندوة ك توبر    22يوم 

أ
الساعة    2021ا على 

   العاشرة صباحا.

 شؤون تنظيمية  ❖

     لتوزيع فضاءات العمل  بإعداد تصور    اإلدارة  بتكليف  2022- 09/02/2021قرار رقم
جل عرضه  وفق قاعدة التمثيل النسبي، من والموارد البشرية على الفرق والمجموعات البرلمانية  

أ
ا

عمال الجتماع المقبل للمك تب. 
أ

 للتداول ضمن جدول ا

     رقم تصور  بتكليف    2022- 10/02/2021قرار  بإعداد  تيسير  اإلدارة  سبل  حول 
عضاء المجلس  ظروف عمل

أ
نظار المك تب في اجتماع لحق.،  السادة ا

أ
جل عرضه على ا

أ
 من ا

 ألعالقات ألخارجية  ❖

     رقم سالمة    بانتداب  2022- 11/02/2021قرار  القادر  عبد  السيد  المجلس  عضوي 
حمد الخريف للمشاركة في والسيد 

أ
ندينيا

أ
سيس البرلمان ال

أ
ل الفترة الممتدة   فعاليات ذكرى تا خال

ك توبر    28إلى غاية يوم    25من يوم  
أ

 بجمهورية كولومبيا.   2021ا

 شؤون إدارية 

     اإلدارة بإعداد جرد للموارد البشرية للمجلس تكليف  ب  2022- 13/02/2021قرار رقم
نظار المك تب  المؤهالت والمهامحسب  

أ
 .لحق   اجتماع  في، وعرضه على ا

 قضايا للمتابعة 

)مشاريع  النصوص   • وليته  المنتهية  المجلس  من  الدرس  قيد  المتبقية 
 ؛ القوانين، ومقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب(

جل   •
أ

ا داخل  بممتلكاتهم  المجلس  عضاء 
أ

ا تصريح  تاريخ يوما    90وجوب  من 
طبقا   الحالية،  التشريعية  الولية  رقم  افتتاح  التنظيمي  القانون  حكام 

أ
بتتميم    51.07ل يقضي 

 المتعلق بمجلس المستشارين؛   32.97القانون التنظيمي رقم  

•  

والمهام   • المهنية  نشطة 
أ

ال بمجموع  المجلس  عضاء 
أ

ا من  عضو  كل  تصريح 
جل  

أ
ا ل  خال يزاولها،  التي  ك تساب    30النتخابية  ل و 

أ
ا التشريعية  الولية  لفتتاح  الموالية  يوما 

 (. من النظام الداخلي  5مجلس المستشارين )المادة  صفة عضو ب
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 1ملحق رقم 

 توزيع عدد مقاعد الفرق واملجموعات في اللجان الدائمة

 

 

 

 

لجنة القطاعات  

 اإلنتاجية

لجنة التعليم  

لشؤون او

واالجتما الثقافية

 عية

لجنة الخارجية  

والدفاع الوطني  

لمغاربة او

المقيمين في 

 الخارج 

الداخلية   لجنة

والجماعات الترابية 

 البنيات األساسيةو

لجنة المالية  

التنمية والتخطيط و

 االقتصادية

لجنة العدل  

والتشريع  

 حقوق اإلنسان و

 

 

 المنصب

الفريق 

االستقاللي 

للوحدة 

 والتعادلية

 الفريق الحركي
فريق اإلتحاد العام 

 لمقاوالت المغرب 

فريق التجمع الوطني  

 لألحرار 

فريق األصالة  

 والمعاصرة
 الفريق االشتراكي 

 الرئيس  

فريق اإلتحاد 

للشغالين  العام 

 بالمغرب 

 الفريق الحركي الفريق االشتراكي 
فريق األصالة  

 والمعاصرة

الفريق االستقاللي  

 للوحدة والتعادلية 

فريق التجمع 

 الوطني لألحرار 

 األول  النائب

التجمع فريق 

الوطني 

 لألحرار 

فريق اإلتحاد العام 

للشغالين  

 بالمغرب 

 الفريق االشتراكي 

 

الفريق االستقاللي  

 للوحدة والتعادلية 
 الفريق الحركي

فريق األصالة  

 والمعاصرة

 الثاني  النائب

فريق األصالة  

 والمعاصرة

الفريق االستقاللي  

 للوحدة والتعادلية 

فريق اإلتحاد العام 

 للشغالين بالمغرب  

فريق اإلتحاد المغربي  

 للشغل

فريق اإلتحاد العام 

 لمقاوالت المغرب 

 الفريق الحركي

 

 الثالث   النائب

 الفريق الحركي
فريق اإلتحاد العام 

 لمقاوالت المغرب 

الفريق االستقاللي  

 للوحدة والتعادلية 

فريق اإلتحاد العام 

 بالمغرب للشغالين  
 الفريق االشتراكي 

فريق اإلتحاد 

 المغربي للشغل

 الرابع  النائب

الفريق 

االستقاللي 

للوحدة 

 والتعادلية

 الفريق الحركي
فريق التجمع 

 الوطني لألحرار  

فريق اإلتحاد العام 

 لمقاوالت المغرب 

فريق األصالة  

 والمعاصرة
 الفريق االشتراكي 

 الخامس  النائب

فريق اإلتحاد 

العام لمقاوالت  

 المغرب

فريق األصالة  

 والمعاصرة

فريق اإلتحاد 

 المغربي للشغل
 الفريق االشتراكي 

فريق اإلتحاد العام 

 للشغالين بالمغرب  

فريق اإلتحاد 

العام للشغالين  

 بالمغرب 

 األمين  

مجموعة 

الدستوري 

الديمقراطي 

 اإلجتماعي

فريق اإلتحاد 

 المغربي للشغل

مجموعة العدالة  

االجتماعية و  

 التنمية المستدامة

فريق التجمع الوطني  

 لألحرار 

مجموعة الكونفدرالية 

 الديمقراطية للشغل 

مجموعة 

الكونفدرالية 

الديمقراطية 

 للشغل

 مساعد األمين  

الفريق 

 االشتراكي

فريق التجمع 

 الوطني لألحرار 

فريق األصالة  

 والمعاصرة
 الفريق الحركي

فريق التجمع الوطني  

 لألحرار 

الفريق االستقاللي  

 للوحدة والتعادلية 

 المقرر 

فريق اإلتحاد 

 المغربي للشغل

مجموعة العدالة  

االجتماعية و  

 التنمية المستدامة

فريق اإلتحاد العام 

 لمقاوالت المغرب 

مجموعة الدستوري 

الديمقراطي 

 اإلجتماعي

فريق اإلتحاد 

 المغربي للشغل

فريق اإلتحاد 

لمقاوالت  العام 

  المغرب

 مساعد المقرر 

 اللجنة
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 2ملحق رقم 

 توزيع املناصب ضمن مكاتب اللجان الدائمة

 

 

 

 

 الفريق أو المجموعة عدد األعضاء  توزيع األعضاء على اللجان 

 لجان دائمة،   3مستشارين في    04

 لجان دائمة. 3مستشارين في  05و
 لألحرار فريق التجمع الوطني  لجان دائمة 27/6

 مستشارين في لجنة واحدة دائمة،  04

 مستشارين في خمس لجان دائمة. 03و
 فريق األصالة والمعاصرة  19/6

مستشارين في خمس لجان دائمة، ومستشارين  03

 اثنين في لجنة واحدة دائمة. 
 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 17/6

 الفريق الحركي  12/6 لجان دائمة 6مستشارين اثنين في 

 لجان دائمة،  3مستشارين اثنين في 

 لجان دائمة  3ومستشار واحد في 
 الفريق االشتراكي 09/6

 لجان دائمة،  3مستشارين اثنين في 

 لجان دائمة  3ومستشار واحد في 
 فريق االتحاد العام للشغالين بالمغرب 09/6

لجان دائمة، ومستشارين اثنين   4مستشار واحد في 

 لجنتين دائمتين في  2
 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب 08/6

لجان دائمة، ومستشارين اثنين   4مستشار واحد في 

 في لجنتين دائمتين  2
 فريق االتحاد المغربي للشغل  08/6

 03/6 لجان دائمة  3مستشار واحد في 
مجموعة الدستوري الديمقراطي 

 االجتماعي

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  03/6 دائمة لجان  3مستشار واحد في 

 03/6 لجان دائمة  3مستشار واحد في 
مجموعة العدالة االجتماعية والتنمية  

 المستدامة 

 االتحاد الوطني للشغل بالمغرب  02/6 مستشار واحد في لجنتين دائمتين
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 3ملحق رقم 

 األسبوعيةتوزيع حصص مكونات املجلس من األسئلة 

 

 أ و اجملموعة   الفريق 
 عدد املقاعد 

 طريقة احتساب النسبية 

  X  21)عدد أ عضاء الفريق  

 مستشار   120  / سؤال(  

توزيع عدد ال س ئةل  

 عىل أ ساس القاس 

السؤال الإضايف  

عىل أ ساس أ كب  

 بقية 

 العدد الهنائ 

 05 1 4 4,73 27 التجمع الوطين لل حرار فريق 

 03 --  3 3,33 19 ال صاةل واملعارصة فريق 

 03 1 2 2,98 17 الاس تقالل للوحدة والتعادلية فريق  

 02 --  2 2,10 12 احلرك الفريق  

 02 1 1 1,58 9 الاشرتاك الفريق  

للشغالني  فريق   العام  الاحتاد 

 ابملغرب
9 1,58 1 1 02 

 01 --  1 1,40 8 الاحتاد العام ملقاولت املغربفريق  

 01 --  1 1,40 8 فريق الاحتاد املغريب للشغل 

ادلميقراطي   ادلس توري  مجموعة 

 الاجامتعي 
3 0,53 

 -- 
سؤال واحد  

 كل جلستين 
01 

ادلميقراطية   الكونفدرالية  مجموعة 

 للشغل 
3 0,53 

والتمنية   الاجامتعية  العداةل  مجموعة 

 املس تدامة 
3 0,53 

 -- 
سؤال واحد  

 كل جلستين 
01 

 0,35 2 الوطين للشغل ابملغرب الاحتاد 

 سؤال   21 اجملموع 
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خصص لنتخاب السيدات والسادة  ت  اتاجتماع 
عضاء مك

أ
، عمال  الدائمةاللجان  تب  االمستشارين ا

حكام الفقرة الثالثة من الفصل  
أ

دستور،  من ال  63با
   .من النظام الداخلي لمجلس المستشارين   105والمادة  

 

 .لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان  ▪
 

 قاعة عكاشه. /على الساعة الحادية عشر صباحا 2021نونبر  02الثالثاء  ❖

 .األساسية  والبنيات والجماعات الترابية    الداخلية لجنة   ▪
 

 قاعة عكاشه. /الثانية بعد الزوالعلى الساعة  2021نونبر  02الثالثاء  ❖

 . رج ين بالخا جية والدف اع الوطني والمغاربة المقيم الخار لجنة   ▪
 

 .قاعة عكاشه /بعد الزوال والنصف الثانيةعلى الساعة  2021نونبر  02الثالثاء  ❖

 ادية. تنمية االقتص المالية والتخطيط وال لجنة   ▪

سئلة الشفهية 2021نونبر  02الثالثاء  ❖
أ

 .قاعة عكاشه /مباشرة بعد جلسة ال

 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.   لجنة   ▪

سئلة الشفهية 2021نونبر  02الثالثاء  ▪
أ

 عة الندوات.قا /مباشرة بعد جلسة ال

 .  لجنة القطاعات اإلنتاجية  ▪

سئلة الشفهية 2021نونبر  02الثالثاء  ❖
أ

 .8القاعة  /مباشرة بعد جلسة ال
 

 

 

 

 

   اجتماعات اللجان الدائمة....   برنامج

والمؤقتة....    
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 . نائبة الرئيس ووزيرة العالق ات الخارجية بجمهورية كولومبيا   استقبال رئيس مجلس المستشارين  ▪
 

السيد   المستشارين،  مجلس  رئيس  استقبل 
نائبة   بالنكو،  راميريز  لوسيا  مارتا  السيدة  ميارة،  النعم 

كولو بجمهورية  الخارجية  العالقات  ووزيرة  مبيا  الرئيس 
وذلك    قامتالتي   المغربية،  المملكة  إلى  رسمية  بزيارة 

ك توبر    28الخميس    يوم
أ

مجلس   2021ا بمقر 
 المستشارين. 

مجلس  رئيس  شاد 
أ

ا اللقاء  هذا  بداية  في 
المملكة   بين  تجمع  التي  بالعالقات  المستشارين 
الحترام   يسودها  والتي  كولومبيا  وجمهورية  المغربية 

الجيد،   والتعاون  ربع  المتبادل 
أ

ا من  ك ثر 
أ

ل تمتد  حيث 
همية الكبرى التي  

أ
خيرة في إطار ال

أ
ن هذه العالقات تعرف دينامية كبيرة في السنوات ال

أ
عقود، مؤكدا على ا

مريكا الالتينية. 
أ

 يوليها المغرب لهذا البلد الصديق ولتنمية عالقاته مع دول ا
همية الزيارة التاريخية السيد النعم ميارة وذكر

أ
لة   التي قام بها  في هذا السياق، با صاحب الجال

يده
أ

مريكا الالتينية سنة   الملك محمد السادس نصره هللا وا
أ

فاق الواعدة التي فتحتها  2004إلى منطقة ا
آ

، وال
مريكا الالتينية في إطار التعاون جنوب

أ
 جنوب.- في مسار تعزيز التعاون مع دول ا

شاد رئيس مجلس المستشارين بموقف كولومبيا من قضية الوحدة  
أ

الترابية للمملكة المغربية،  وا
نها تدعم مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية كحل للتسوية النهائية  

أ
الذي يتميز باإليجابية، إذ ا

قاليم الجنوبية، وكل  
أ

لهذا النزاع المفتعل. واستعرض بهذه المناسبة، ملف القضية الوطنية والتنمية في ال
كيد مغربية صحرائه. المك تسبات التي حققها المغرب في  

أ
 مسار تا

بمستوى العالقات القائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ   نوه السيد النعم ميارة كما
ل تك ثيف تبادل الزيارات وإعطاء   بكولومبيا، وعبر عن الرغبة في تقوية هذه العالقات وتوطيدها من خال

التشريعيتي المؤسستين  بين  الصداقة  لمجموعة  جديدة  للبلدين  دينامية  المشتركة  للمصالح  خدمة  ن، 
 وعلى مختلف المستويات السياسية والقتصادية والجتماعية. 

 
 
 
 
 

 أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية... 

   2021  نونبر   02  / 632العدد  - النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين 
 

 



13 
 

 
 
 

الخارجية   العالقات  ووزيرة  الرئيس  نائبة  كدت 
أ

ا جانبها،  ومن 
يتعلق   فيما  خاصة  للبلدين،  المشتركة  الرؤية  على  كولومبيا  بجمهورية 

من، ودعت إلى توطيد الع
أ

القات الثنائية  بقيم الديمقراطية والسلم وال
 بين الجانبين، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالت القتصادية والتنموية. 

وشددت في هذا اإلطار، على ضرورة استثمار الموقع المتميز للبلدين في تعميق الشراكة الثنائية  
مريكا الجنوبية.   باعتبار المغرب بوابة لكولومبيا نحو إفريقيا وكولومبيا منصة للمغرب لتعزيز

أ
 تموقعه با

بالنكو وعبرت راميريز  لوسيا  مارتا  للنزاع   السيدة  سلمي  لحل  بالدها  دعم  عن  اللقاء  هذا  ل  خال
المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، مشيدة في هذا اإلطار بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب  

 كحل سياسي عادل.
توسيع   قررت  بالدها  ن 

أ
ا كولومبيا،  بجمهورية  الخارجية  العالقات  ووزيرة  الرئيس  نائبة  كدت 

أ
وا

 الخدمات القنصلية لسفارتها بالمملكة على كامل التراب الوطني. 
البلدين،   بين  البرلماني  التعاون  عالقات  وتوطيد  تعزيز  على  العمل  مواصلة  على  الجانبان  كد 

أ
وا

 الدولية حول القضايا ذات الهتمام المشترك. والتنسيق في مختلف المحافل و
حمد  

أ
ول لرئيس مجلس المستشارين، وا

أ
حضر هذا اللقاء كل من السادة محمد حنين، الخليفة ال

لجنة   رئيسة  التازي،  مية  نائلة  والسيدة  الرابع،  الخليفة  عثمون،  والمهدي  الثاني،  الخليفة  اخشيشن، 
 ين بالخارج.الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيم
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ويجري    لبرلمان األنديني ل   عمل   يقوم بزيارة مجلس  ال وفد من   ▪
   . مسؤوليه مباحثات مع عدد من  

 
 

المستشارين  نعوفد  شارك   ضم    ،مجلس 
حمد الخريف وعبد القادر سالمة

أ
في فعاليات    ،السيدين ا

سيس    42تخليد الذكرى  
أ

ندينيلتا
أ

التي امتدت    البرلمان ال
ك توب  29إلى    25من  

أ
 .2021  را

جرى نوبهذه الم  
أ

 لقاءات نوعية مع  الوفد  اسبة ا
  ، الهيئة البرلمانية الجهوية  هذه  مكوناتعدد من  و  رئيس

الجمعية   مام 
أ

ا كلمة  الخريف  حمد 
أ

ا المستشار  لقى 
أ

ا كما 
 العامة لهذه الهيئة البرلمانية. 

جمع الذي  اللقاء  ل  برئيس  وخال نديز،    الوفد 
أ

ال برلمان 
ليتلي  ي، بابلو  خوان  خير  السيد 

أ
ال هذا  كد 

أ
المغرب    ا ن 

أ
ا

وسط ونصرة القضية الفلسطينية 
أ

ن يضطلع بدور كبير في إحالل السالم بالشرق ال
أ

هناك شعورا  ، مضبفا ا
ل السالم بالشرق   مريكا الالتينية بالمتنان والتقدير للدور الكبير الذي يلعبه المغرب في إحال

أ
كبيرا بدول ا

وسط". 
أ

 ال
بل    وخصوصا  بالمنطقة،  الدول  من  العديد  ن 

أ
ا الصدد  هذا  في  برز 

أ
من  وا واسعة  فائت  تضم  الشيلي،  ده 

دوار التاريخية والحالية التي يضطلع  
أ

صول الفلسطينية، وبالتالي فهي على دراية تامة بال
أ

المواطنين ذوي ال
وسط ككل". 

أ
 بها المغرب في نصرة القضية الفلسطينية وفي إحالل السالم بالشرق ال

ت بغريبة عن بلد مثل المغرب، المشهود له  وقال المسؤول الشيلي إن "هذا الدور وهذه الجهود ليس   
 بالتشبث بالحوار والحل السلمي للنزاعات". 

عضو      بصفة  المغربية  المملكة  برلمان  انضمام  همية 
أ

ا على  نديز 
أ

ال برلمان  رئيس  كد 
أ

ا خرى، 
أ

ا جهة  من 
حضو  ن 

أ
شا من  ن 

أ
ا مبرزا  الهامة،  اإلقليمية  البرلمانية  الهيئة  هذه  لدى  متقدم  وشريك  دائم  ر مالحظ 

ل هذه الفعاليات، الدفاع عن القضايا   برلمانيين مغاربة إلى جانب نظرائهم بمجموعة بلدان النديز، خال
العادلة لبلدهم، والمساهمة في التعريف بالتجارب الرائدة للمملكة في العديد من المجالت بما في ذلك 

 ية، والطاقات المتجددة. تدبير القضايا المرتبطة بتدفقات الهجرة، والسياسة الفالحية والزراع
 

ن مكانة المغرب والموقع الذي يحظى به يؤهالنه ليكون بوابة متينة لالنفتاح على القارة الفريقية  
أ

ضاف ا
أ

وا
مريكا الالتينية ككل، وحلقة وصل بين المنطقتين. 

أ
 بالنسبة لدول النديز ودول ا

منطقة     لدول  مشابهة  ورهانات  تحديات  تعيش  اإلفريقي  التحاد  دول  ن 
أ

ا الصدد  هذا  في  برز 
أ

مريكا    وا
أ

ا
بدول   خرى 

أ
ا اقتصادية  بتك تالت  وحضورها  تعاونها  تعزيز  إلى  حاجة  في  النديز  بلدان  ن 

أ
وا الالتينية، 

  الجنوب.
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كد    من جهته،   
أ

نديز    وفد المجلسا
أ

ن انضمام المغرب إلى برلمان ال
أ

على ا
جن التعاون  مجال  في  الستراتيجي  المغرب  خيار  إطار  في  - وبيندرج 

لة الملك محمد السادس.  جنوب بقيادة صاحب الجال
  
كد السيد   

أ
نديز يندرج في إطار الخيط الناظم  عبد القادر    وفي هذا الصدد، ا

أ
ن "انضمامنا لبرلمان ال

أ
سالمة ا

إلى   والرامي  السادس،  محمد  الملك  لة  الجال لصاحب  الحكيمة  القيادة  تحت  لبالدنا  الستراتيجي  للخيار 
جنوب التعاون  من- تعزيز  ومبادرات    جنوب  إجراءات  وبلورة  المجالت  مختلف  في  التجارب  تقاسم  جل 

أ
ا

 ملموسة في مجال التعاون بين الطرفْين". 
  
ن تخليد الذكرى     

أ
كد ا

أ
يضا فرصة سانحة لالحتفاء المشترك بمرور    42وا

أ
نديني يشكل ا

أ
سيس البرلمان ال

أ
لتا

ي حيث  نديز 
أ

ال لبرلمان  المغربي  البرلمان  انضمام  على  سنوات  مبديا  ثالث  المتقدم،  الشريك  بصفة  تمتع 
هداف التي وضعت بشكل مشترك مع  

أ
ن تفعيل ال

أ
بهذا الخصوص ارتياح مكونات مجلس المستشارين بشا

نديز في مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان بالرباط في يوليوز  
أ

 . 2018برلمان ال
  
ه    إلى  المغربي  البرلمان  انضمام  ن 

أ
ا الخريف  السيد  وضح 

أ
ا جانبه،  اإلقليمية  من  التشريعية  المؤسسة  ذه 

همية الدور التقدمي الذي تضطلع به التجمعات اإلقليمية  
أ

جاء ليكرس القناعات الثابتة للمملكة بخصوص ا
في عالم بالغ التعقيد بسبب التحولت السريعة التي يعرفها وخصوصا على إثر النعكاسات السلبية لجائحة  

 الجتماعية. على المستويات القتصادية و  19كوفيد  
  

اللقاءو    الصحراء    كذلك  شكل  حول  للنزاع  الحقيقية  الخلفيات  الخريف  السيد  فيها  استعرض  فرصة 
خر التطورات التي يعرفها الملف وخصوصا المك تسبات التي حققها المغرب في مسار  

آ
المغربية، موضحا ا

ا عن  التعبير  الصدد  هذا  في  مجددا  الترابية،  وحدته  نديز  استكمال 
أ

ال لبرلمان  المغربي  البرلمان  متنان 
سها الوحدة الترابية للمملكة. 

أ
 لدعمه للقضايا العادلة للمغرب وعلى را
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ل     ولى  ه بمكونائلقا  وخال
أ

ت اللجنة الدائمة ال
نديز، لجنة الدبلوماسية البرلمانية والعالقات  

أ
لبرلمان ال

المستشار  الخارجية، مجلس  وفد  رغبة  ين  عبر  عن 
بين  مجلس  ال للعالقات  المتميز  المسار  ترجمة  في 

إلى   ندينية 
أ

ال ونظيرتها  المغربية  التشريعية  المؤسسة 
ليات. 

آ
هداف وال

أ
 مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة ال

عن  عبر    وقد     النائبة  برائسة  اللجنة  عضاء 
أ

ا
ليسيا تيكونو، ونائب الرئيسة  

أ
جمهورية بوليفيا السيدة ا

وكذا   باشيكو،  غوستافو  السيد  البيرو  جمهورية  عن 
كوادور   اإل جمهورية  عن  سيبايوس،  راشيلي 

أ
ا النائبة 

كولومبيا،   جمهورية  عن  زورو،  ورتيز 
أ

ا سيزار  الوالسيد  عضاء 
أ

ا بحضور  اعتزازهم  وعن  المغربي  ما  برلمان 
همية لتبادل وتقاسم الخبرات والستفادة من التجارب الرائدة للمغرب وخصوصا  

أ
يشكله هذا الحضور من ا

إل الوطنية  الستراتيجية  عن  فضال  المائية  والسياسة  البديلة  الطاقات  مجال  وفي  المهاجرين  تدبير  دماج 
 القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام.

لفارادو، نائب الرئيس عن جمهورية البيرو هم    المجلسوفد    ما عقدك    
أ

لقاء مع السيد فيرناندو ا
بالخصوص العالقات الثنائية بين المغرب وجمهورية البيرو، واستحضر فيه الطرفان العالقات التاريخية  

في بالصمود  ك فيلة  مشتركة  وقيم  عميقة  روابط  على  القائمة  البلدين  تجمع  المتغيرات    التي  بعض  وجه 
 الظرفية والتحولت التي تسبب فيها سوء فهم كبير لحقيقة وتطور النزاع حول الصحراء المغربية. 

يضا  هذه اللقاءات    وكانت
أ

عضاء في البرلمان النديني عن ترحيبهم  ا
أ

فرصة عبر فيها ممثلو الدول ال
الجهوية الوازنة بإحدى المدن بالمملكة المغربية، داعين  وتثمينهم لفكرة عقد دورة لهذه الهيئة البرلمانية  

جل اطالع المستثمرين  
أ

في هذا الصدد إلى استثمار التركيبة المتنوعة والغنية لمجلس المستشارين من ا
ورجال العمال بالمنطقة الندينية على الوراش التنموية الكبرى المفتوحة بالمملكة المغربية، وما توفره 

فاق واعد
آ

 ة لربط دول النديز بالعمق الفريقي والعربي للمغرب كحلقة وصل متينة وذات مصداقية. من ا
نديز قد وقعا في يوليوز     

أ
ن البرلمان المغربي وبرلمان ال

أ
بمقر مجلس المستشارين    2018تجدر اإلشارة الى ا

ا والتفاعل  التواصل  قنوات  إرساء  إلى  ترمي  تفاهم  والخبرات  مذكرة  الزيارات  تبادل  ل  خال من  لبرلماني 
 والتجارب والمعلومات والوثائق. 

 وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.    
من      يتشكل  الذي  نديز، 

أ
ال برلمان  بلد،    25ويضطلع  كل  عن  برلمانيين  خمسة  بمعدل  منتخبا  عضوا 

نديز.ب
أ

 مهام تنسيق التشريعات وتسريع الندماج بين دول ال
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دورة تكوينية حول تقييم السياسات العمومية لف ائدة أطر   ▪

 البرلمان 
 
 

يومي   المستشارين  مجلس    28و  27احتضن 
ك توبر  

أ
شغال  2021ا

أ
وروبية حول  - دورة تكوينية مغربية  ا

أ
ا

"تقييم السياسات العمومية .. جمع المعطيات موضوع  
طر برلمان المملكة. بين النظرية والواقع"

أ
 ، لفائدة ا

التي   التكوينية،  الدورة  هذه  نظمها  وتندرج 
وروبا

أ
ا لمجلس  البرلمانية  والجمعية  المغربي  في   البرلمان 

برنامج   "دعم تطوير دور البرلمان في توطيد إطار 
، الذي تنفذه الجمعية البرلمانية  الديمقراطية في المغرب"

وروبي.
أ

وروبا ويموله التحاد ال
أ

 لمجلس ا
افتتاح   ل  الدور وخال كدهذه 

أ
ا المستشارين،    ة  لمجلس  العام  مين 

أ
ال خوجة،  الوحيد  عبد  السيد 

همية دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية كاختصاص جديد كرسه دستو 
أ

نه 2011ر  على ا
أ

، مذكرا با
راهنية   ذات  مواضيع  حول  مؤقتة،  موضوعاتية  مجموعات  خمس  السابقة  الولية  غاية  إلى  تشكيل  تم 
العمومية   السنوية  الجلسة  في  وعرضها  تقارير  إنجاز  في  توفقت  حيث  للبالد،  كبرى  بتحديات  وترتبط 

 المخصصة لها. 
ل تعزيز قدر  ن تقييم السياسات العمومية، من خال

أ
ضاف ا

أ
تي  وا

أ
ات ودور المؤسسة البرلمانية، يا

بين   ما  للفترة  العمل  مخطط  ولويات 
أ

ا س 
أ

را ورقمنة  2023  –  2020على  التواصل  تعزيز  إلى  باإلضافة   ،
 العمل البرلماني وتعزيز الديمقراطية التشاركية. 

نه من دون تقييم  
أ

وروبا في المغرب، ا
أ

رئيس مك تب مجلس ا كد مايكل إنجليدو، 
أ

من جهته، ا
و الالحقة، ل يمكن زعم تحقيق فاعلية هذه السللسياسات ال

أ
التي    اسات،يعمومية، سواء منها القْبلية ا

ن تستجيب لنتظارات المواطنين المغاربة. 
أ

 ينبغي ا
نه إذا كان تقييم السياسات العمومية، في المغرب كما هو الحال  

أ
وشدد في هذا الصدد، على ا

لة بي
أ

وروبية، ُيعد مسا
أ

يكون مدعوا في العديد من البلدان ال ن 
أ

يدي الحكومة، فإن البرلمان ينبغي ا
أ

ن ا
إلى العمل لموازنة السلطة التنفيذية وفق منظور حقيقي للفصل بين السلطات وتتبع المصلحة الجماعية  

ساس معطيات واقعية واضحة. 
أ

 على ا
 

 
 
 
 

وأيام دراسية...   علمية   دوات ن  
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رئيس  ستروهال،  سيفيرين  وضح 
أ

وا
في   وروبي 

أ
ال التحاد  بعثة  في  التعاون  قسم 

ن التقيي 
أ

م يجعل من الممكن تحديد  الرباط، ا
ما إذا كانت نتائج سياسة عمومية تتطابق مع  
كانت  إذا  وما  المتوقعة،  هداف 

أ
ال

المستهدفين   السكان  على  النعكاسات 
كانت   إذا  وما  احتياجاتهم،  مع  تتوافق 
ن  

أ
ا مشيرا  بالنتائج،  مقارنة  معقولة  التكاليف 

داة  
أ

هذه الممارسة تشكل، في الوقت نفسه، ا
الد تجاه  للمساءلة  العام  العمل  عن  يمقراطية 

ساسا للتواصل والمعلومات حول العمل العمومي.
أ

      المواطنين، وا
ن دستور  

أ
ضاف ا

أ
سس إضفاء الطابع المؤسساتي على عملية التقييم في المغرب،    2011وا

أ
وضع ا

فضل،  
أ

داة للمساهمة، بشكل ا
أ

همية استخدام هذه ال
أ

ن النموذج التنموي الجديد سلط الضوء على ا
أ

كما ا
ك ثر حداثة وف

أ
جل جعل الدولة ا

أ
 ك فاءة.مرونة و ي النهوض بمشاريع اإلصالح الكبرى من ا

 

هذه من  الغاية  التكوينية    وكانت  مع  ين  تمكالدورة  المعارف  تبادل  من  المملكة  برلمان  موظفي 
البرلمان   وداخل  وروبية 

أ
ا دول  عدة  في  جريت 

أ
ا للتقييم  ملموسة  حالت  حول  ودوليين  وطنيين  خبراء 

وروبي
أ

ركزت،  ال داة   الدورة  حيث 
أ

كا المعطيات  قواعد  استخدام  وكذا  والنوعي  الكمي  البحث  مناهج  على 
ساسية في عملية التقييم.

أ
 ومع المصدر: ا
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