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 2021-2022/ 09اجتماع رقم   ▪
 2021دجنبر    06ليوم اإلثنين  

 

برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم  اجامتعا    2021دجنب    06عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة: ومشاركة الأعضاء   ميارة، 

 اخلليفة الأول للرئيس؛  :     محمد حنني  ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :     أأمحد اخشيشن  ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛     :   فؤاد القادري  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :  عبد السالم بلقشور   ▪

 اجمللس؛  حماسب  :  محمد سامل بمنسعود  ▪

 حماسب اجمللس؛  :             عبد الإهل حفظي  ▪

 اجمللس؛  حماسب  :   ميلود معصيد   ▪

 أأمني اجمللس؛  :   مصطفى مشارك  ▪

 . أأمني اجمللس  :   جواد الهالل  ▪

 

 الس يد: اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع،  فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :             املهدي عمثون  ▪

 .أأمينة اجمللس  :   صفية بلفقيه  ▪

 ، الأمني العام للمجلس. خوجة  الوحيد   عبد حرض هذا الاجامتع الس يد   قد و 
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 شؤون تنظميية  ❖

   رمق حاةل  2022- 2021/ 09/ 01قرار  حممكة  ا  عن  الصادر  التقرير   بإ دلى  للمكل  العام  الوكيل  لس يد 

س نة   برمس  العامة  النيابة  وسري  اجلنائية  الس ياسة  تنفيذ  حول  العامة  النيابة  رئيس  العدل  2020النقض  جلنة  عىل   ،

 اخيل للمجلس.من النظام ادل 339والترشيع وحقوق الإنسان، من أأجل مناقش ته وفقا ملقتضيات املادة 

 الترشيع  ❖

   يداع فريق الاحتاد املغريب للشغل ملقرتح قانون  بلإعالن    2022- 2021/ 09/ 02قرار رمق يقيض  عن اإ

، 2021دجنب    07من مدونة القانون اجلنايئ، يف مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء    288بنسخ الفصل  

حاةل القانوين    وبإ الأجل  انرصام  بعد  اخملتصة  اللجنة  ىل  اإ مث  البملانية،  واجملموعات  والفرق  احلكومة  ىل  اإ املذكور  املقرتح 

 . املنصوص عليه يف النظام ادلاخيل للمجلس

 الأس ئةل الشفهية  ❖

   07جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء    عىل  بملوافقة   2022- 2021/ 09/ 03قرار رمق 

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة والس يد مصطفى مشارك يف   2021دجنب  

التضامن والإدماج الاجامتعي والأرسة يف موضوع "قضااي املرأأة  لوزارة   ملناقشة السؤال احملوري املوجهأأمانة اجللسة،  

 املغربية".

   ىل منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية بتوجيه    2022- 2021/ 09/ 04قرار رمق مراسةل جوابية اإ

الشفهية الأس ئةل  جللسات  الزمنية  احلصص  توزيع  بشأأن  والتنظميية  القانونية  بلضوابط  للتذكري  الفرق    للشغل  عىل 

 واجملموعات البملانية. 

   ىل منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية بتوجيه    2022- 2021/ 09/ 05قرار رمق مراسةل جوابية اإ

ىل فريق أأو مجموعة أأخرى.  للشغل يف موضوع تفويت بعض من حصة فريق أأو مجموعة اإ

 العالقات ادلبلوماس ية  ❖

   رمق رئيس   اخملرجاتبعامتد    2022- 2021/ 09/ 06قرار  الس يد  مشاركة  عن  املنبثقة  والتوصيات 

لالحتاد البملاين ادلول املنعقدة بلعامصة مدريد خالل الفرتة املمتدة   143اجمللس والوفد املرافق هل يف أأشغال امجلعية  

ىل غاية  25من   .  2021نونب  30اإ
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 الأنشطة الإشعاعية  ❖

   رمق لقاء   بملوافقة  2022- 2021/ 09/ 07قرار  عقد  عىل 

والاجامتعي  الاقتصادي  اجمللس  أأعدهام  تقريرين  ومناقشة  لتقدمي  درايس 

موضوع يف  املنظم  والبييئ  غري  الاقتصاد  جحم  من  للحد  مندجمة  "مقاربة 

عىل الساعة   2021دجنب    13بملغرب" وموضوع "الإدماج الاقتصادي والاجامتعي للباعة املتجولني"، يوم الإثنني  

 .الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات

   رمق لليوم   بملوافقة  2022- 2021/ 09/ 08قرار  ختليدا  اجمللس  ينظمها  اليت  الفعاليات  برانمج  عىل 

 .2021دجنب  07ادلول للقضاء عىل العنف ضد املرأأة، يوم الثالاثء 

 

 

 قضااي للمتابعة 

اجمللس   • من  ادلرس  قيد  املتبقية  ومقرتحات النصوص  القوانني،  )مشاريع  وليته  املنهتية 

 القوانني احملاةل من جملس النواب(؛

أأجل   • مبمتلاكهتم داخل  اجمللس  أأعضاء  الترشيعية    90ترصحي  الولية  افتتاح  اترخي  من  يوما 

رمق   التنظميي  القانون  لأحاكم  طبقا  رمق    51.07احلالية،  التنظميي  القانون  بتمتمي  مبج  32.97يقيض  لس  املتعلق 

 املستشارين؛ 

 موضوع اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية.  •
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.  ▪

 صباحا:   11عىل الساعة    2021دجنب    15الأربعاء   ▪

  .يتعلق بلتنظمي القضايئ  38.15رشوع قانون رمق مل املناقشة العامة والتفصيلية   

 زوالا:   12عىل الساعة    2021دجنب    20الثنني   ▪

  دلى مصلحة اللجنة. أ خر أأـجل لإيداع التعديالت   

 صباحا:   11عىل الساعة    2021دجنب    22الأربعاء   ▪

 نالبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع القانو  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللجان الدائمة....  اجتماعات    برنامج  

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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توقيع اتف اقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين مجلس   ▪
 . المستشارين والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

 

واجمللس   املستشارين  جملس  وقع 

والبييئ،   والاجامتعي  أأمس    يومالاقتصادي 

، اتفاقية رشاكة تروم  2021دجنب    13الثنني  

 .تعزيز التعاون بني املؤسس تني

رئيس   وقعها  اليت  التفاقية  وهتدف 

ميارة،   النعم  الس يد  املستشارين،  جملس 

الاقتص اجمللس  والاجامتعي  ورئيس  ادي 

طار   اإ تقوية  ىل  اإ الشايم،  رضا  محمد  والبييئ، 

التعاون بني املؤسس تني ادلس توريتني ولس امي 

الاقتصادي   اجمللس  هبا  يدل  اليت  ال راء  تفعيل  وكذا  املستشارين،  جملس  ومبادرات  معل  واهجات  خمتلف  مواكبة 

ما بطلب من جملس املستشارين، أأو مببادرة  طار الإحاةل اذلاتيةوالاجامتعي والبييئ اإ  .منه يف اإ

ن توقيع هذه التفاقية يدشن مرحةل جديدة من التعاون املشرتك   ويف لكمة بملناس بة، قال الس يد ميارة اإ

املبمة تتوىخ يف    بني املؤسس تني، عنواهنا التعاون والتنس يق من أأجل أأداء مؤسسايت فعال، مضيفا أأن التفاقية

ضفاء املزيد م  .ن الفعالية عىل الرشاكة املؤسساتية القامئة بني اجمللسنيكهنها ومضموهنا اإ

طار الرشاكة والتعاون هذا دعامة مؤسساتية لتعزيز التنس يق   وعب الس يد ميارة عن تطلعه لأن يشلك اإ

،  بني اجمللسني، مبا يتيح دمع الوظائف الترشيعية والرقابية والتقيميية جمللس املستشارين بل راء وادلراسات املطلوبة 

وفق الضوابط القانونية اجلاري هبا العمل، ومبا ميكن من تنظمي لقاءات حوارية منتظمة ملناقشة ال راء وادلراسات  

اليت ينجزها اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، واليت يلزتم جملس املستشارين بختاذ اكفة التدابري الالزمة  

ىل معل احلكومة ويف    لرتمجة اخلالصات والتوصيات املنبثقة عهنا اإ مبادرات ترشيعية ولستامثرها يف جمال مراقبة 

 .جمال تقيمي الس ياسات العمومية

دراج ادلبلوماس ية املوازية مضن جمالت التنس يق والتعاون املشرتك بني  وأأكد هبذه املناس بة عىل أأمهية اإ

 .السادسالةل املكل محمد حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجل  اجمللسني، مبا خيدم املصاحل العليا للمملكة

 

... الرئاسة / العالق ات الخارجية...أنشطة    
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من جانبه، قال الس يد رضا الشايم يف ترصحي لواكةل املغرب العريب 

من  املؤسس تني،  بني  الرشاكة  تعزيز  ىل  اإ تريم  اليت  التفاقية  هذه  ن  اإ نباء  للأ

للمجلس   املستشارين  جملس  قبل  من  املوهجة  الإحالت  عدد  مضاعفة  شأأهنا 

جامل الاحالت الواردة عىل اجمللس    67ا أأن أأزيد من  الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، موحض ىت  ح يف املائة من اإ

 .ال ن، تقدم هبا جملس املستشارين

هتم   مواضيع  ثالث  لتشمل  التعاون  نطاق  بتوس يع  الشايم،  الس يد  وفق  الأمر،  يتعلق  تعزيز  "كام  س بل 

رادة  "ماس ية املوازيةالتعاون يف جمال ادلبلو "و  "املشاركة املواطنة"و  "ادلميقراطية التشاركية ، مؤكدا يف هذا الصدد، اإ

عداد تقارير اجمللس رشاك املواطن أأكرث فأأكرث، يف اإ  .اجمللس يف اإ

طالق ، منصة رمقية “مواطنة” لتلقي  2022، اعتبارا من س نة  وأأعلن الس يد الشايم يف هذا الإطار، عن اإ

 .خمتلف ال راء واملقرتحات ذات الصةل بملواطن

ىل أأن توقي يشار ع هذه التفاقية مت عىل هامش لقاء درايس مبجلس املستشارين خصص لتقدمي ومناقشة  اإ

حاةل ذاتية، حتت عنوان  خمرجات التقريرين الذلين أأعدهام اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والاجامتعي طار اإ ، يف اإ

 ". جامتعي للباعة املتجولني الإدماج الاقتصادي والا"و "مقاربة مندجمة للحد من جحم الاقتصاد غري املنظم بملغرب "

املصدر:                                                                                                                                                                        

 ومع
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يدعو إلى فتح تحقيق دولي بخصوص وضعية    المجلس رئيس   ▪

 . األطف ال المحتجزين في مخيمات تندوف 
 
 

دعا رئيس جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة،  

ىل فتح حتقيق دول خبصوص  2021 ب دجن  10عة يوم امجل ، اإ

ج  تندوف  مبخاميت  احملتجزين  الأطفال  الرتاب  وضعية  نوب 

  .اجلزائري

وضعية حقوق  "حول وطنية   جاء ذكل خالل ندوة 

مب احملتجزين  محلاية الأطفال  ادلولية  والآليات  تندوف  خاميت 

الطفل  والش باب  "حقوق  للطفوةل  بدائل  منظمة  عقدهتا   ،

 .مبجلس املستشارين

املناس بة    لكمة    جددوهبذه  يف  الرئيس،  الس يد 

ىل  أأمام الأ   املغرب  وهجها مندوبأأن  اليت س بق    ادلعوة  تأأكيد  تليت نيابة عنه، ادلول    حث اجملمتعمم املتحدة، والرامية اإ

ىل معسكرات التدريب العسكري، ومتكيهنم    عىل مطالبة  ادلوةل املضيفة "اجلزائر" بوضع حد لإرسال أأطفال تندوف اإ

ىل   دعامن الالتحاق بملدارس اليت متولها اليونيسف واملنظامت غري احلكومية ادلولية يف خماميت تندوف. كام   ادلول اإ

اجلارة الرشقية جيب أأن     عىل أأن  مشددا   ،وضع حد لهذه املامرسات وضامن امحلاية واملساعدة الرضوريتني للأطفال

 تراهبا. تتحمل اكمل املسؤولية أأمام اجملمتع ادلول، ويتعني مساءلهتا لأن اس تغالل هؤلء الأطفال يمت فوق 

ىل فتح حتقيق دول حول وضعية الأطفال احملتجزين مبخاميت تندوف، وبلتدخل    دعا الس يد الرئيسكام   اإ

خواننا احملتجزون يتعرض لها    والانهتأاكت اليت العاجل للحد من الفظاعات    ، فوق الرتاب اجلزائري  خماميت العاريف    اإ

ىل منظمة  خاصة يف ظل حتول ا  الأوضاع هناكمراقبة    من أأجل   ادلول للمجمتع    وة كام وجه ادلع لبوليساريو تدرجييا اإ

رهاب.   دامعة لالإ

كذكل الإنسان    وطالب  حلقوق  اجلس مية  الانهتأاكت  عن  املسؤولني  ومتابعة  الالزمة  الاجراءات  بختاذ 

اليت ترتكب هناك، مع لعمل عىل كرس جدار الصمت اذلي ترص جامعة البوليساريو الانفصالية عىل فرضه حول  

ساكهنا قيد الاحتجاز، ولرفع الظمل عىل اخواننا احملتجزين يف خماميت تندوف وبلسامح  اخملاميت من أأجل الإبقاء عىل  

ىل أأرض الوطن.    للأطفال ومتكيهنم من العودة مع ذوهيم اإ
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سفير فيدرالية روسيا  يستقبل  رئيس مجلس المستشارين   ▪
 . بالرباط المعتمد  

 

النعم   الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  اس تقبل 

بلربط،   املعمتد  روس يا  فيدرالية  سفري  ميارة، 

، يوم  Shuvaev Vlamidimirovich Valerian الس يد

 مبقر اجمللس.  2021دجنب  09امخليس 

جملس   رئيس  الس يد  عب  اللقاء  هذا  مس هتل  يف 

ملس توى   الكبري  ارتياحه  عن  الصداقة  املستشارين  عالقات 

والتعاون العميقة القامئة بني اململكة املغربية وفيدرالية روس يا، 

التارخيية الزايرة  بعد  أأكب  بشلك  تعززت    لصاحب  واليت 

س نة  وأأيده  للا   نرصه   السادس   محمد   املكل   اجلالةل  ملوسكو 

لأبعاد، خدمة ملصلحة الشعبني  ، وال فاق الواعدة اليت فتحهتا هذه الزايرة يف مسار ترس يخ التعاون متعدد ا2016

 الصديقني.

الاقتصادي   املس تويني  عىل  املتاحة  الكبرية  للفرص  الأمثل  الاستامثر  رضورة  عىل  الرئيس  الس يد  واكد 

طار الرشاكة الاسرتاتيجية اليت أأطلقها قائدي البدلين عقب الزايرة امللكية املميونة ملوسكو،  والتجاري والتمنوي، يف اإ

 ين يتقاسامن نفس الرؤى والطموحات، ويواهجان حتدايت مشرتكة. لس امي وأأن البدل

ادلوليني  والأمن  السمل  اس تتباب  يف  روس يا  فيدرالية  تلعبه  اذلي  البارز  بدلور  ميارة  النعم  الس يد  ونوه 

 واملسامهة يف اجلهود ادلولية الرامية حملاربة الإرهاب وحتقيق التمنية املس تدامة. 

اين، ذكر الس يد رئيس اجمللس بلزايرة اليت قامت هبا رئيسة جملس الاحتاد  وعىل مس توى التعاون البمل

ىل اململكة املغربية يف ماي   ىل الرفع من وترية العمل  2015للجمعية الفيدرالية الروس ية، اإ . ودعا يف هذا الإطار، اإ

ثراء عالقات الرشاكة املمتزية بني البدلين، وفق برانم ج معل مشرتك، يروم تعزيز تبادل البملاين املشرتك ملواكبة واإ

التجارب واخلبات يف خمتلف جمالت التعاون، والتشاور وتنس يق املواقف خبصوص القضااي الراهنة والتحدايت  

الساحل   منطقة  مس توى  عىل  لس امي  والإرهاب،  الهجرة  قضااي  رأأسها  وعىل  احملافل،  خمتلف  يف  وادلولية  الإقلميية 

  أأمن واس تقرار املنطقة كلك.اليت تشلك هتديدا متواصال عىل
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وفامي خيص قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية، نوه الس يد رئيس  

جياد حل س يايس   اجمللس بدمع فيدرالية روس يا جلهود الأمم املتحدة من أأجل اإ

لهذا   أأمهية  ودامئ  عىل  مؤكدا  املغربية،  الصحراء  حول  املفتعل  الإقلميي  الزناع 

ىل  املغربية  الس يادة   حتت  الصحراوية  الأقالمي   يف   اذلايت   احلك   مبادرة  ووجاهة ، اليت قدهما املغرب، من أأجل التوصل اإ

امل  املناس بة  بنفس  مبزا  املفتعل،  الزناع  لهذا  وأأوحد  وحيد  وكحل  ودامئ  عادل  واقعي،  س يايس  التمنوية حل  شاريع 

 الكبرية يف الأقالمي اجلنوبية؛ 

الاندماج   حتقيق  يف  والقاري  الإقلميي  الصعيدين  عىل  روس يا  فيدرالية  به  تقوم  اذلي  الهام  بدلور  وأأشاد 

فريقيا، مؤكدا عىل اس تعداد اململكة املغربية يف حتقيق  الإفريقي، وتشبهثا بس تتباب الأمن والسمل والاس تقرار يف اإ

فريقي  –الثاليث املغرب التعاون   فيدرالية روس يا. –اإ

ومن هجته، أأشاد الس يد سفري فيدرالية روس يا املعمتد بلربط، بلأمن والاس تقرار، والتقدم الاقتصادي  

 والتمنوي اذلي تعرفه اململكة املغربية.

لتشمل خمتلف اجملا  عىل رغبة بالده يف تعميق وتنويع الرشاكة مع اململكة املغربية  لت الاقتصادية  واكد 

والاجامتعية وتشجيع الاستامثرات، والعمل املشرتك من أأجل جماهبة التحدايت املزتايدة املرتبطة بلأمن والهجرة ودمع  

 .19السمل وحتقيق التمنية املس تدامة، ومعاجةل التحدايت اليت فرضهتا جاحئة كوفيد

مملكة املغربية، مبداي يف هذا الإطار دمع  وجدد الس يد السفري موقف بالده من قضية الوحدة الرتابية لل

جياد حل س يايس، هنايئ ومتوافق عليه خبصوص الزناع حول الصحراء.   روس يا للأمم املتحدة من أأجل اإ
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سفيرة الواليات  يجري مباحثات مع  رئيس مجلس المستشارين   ▪
 . المتحدة المكسيكية المعتمدة بالرباط 

 

الس يد املستشارين،  جملس  رئيس    النعم  اس تقبل 

بلربط،  ميارة،  املعمتدة  املكس يكية  املتحدة  الولايت  سفرية 

 08يوم الأربعاء   ، OLIVER GOMEZ Mabel الس يدة

 اجمللس. دجنب مبقر 

جملس   رئيس  الس يد  عب  اللقاء،  هذا  وخالل 

املستشارين عن اعزتازه بدلينامية املمتزية للعالقات الثنائية اليت  

جتمع بني اململكة املغربية والولايت املتحدة املكس يكية، مذكرا  

  املكل   اجلالةل   لصاحب  يف هذا الإطار بأأمهية الزايرة التارخيية

ىل املكس يك س نة  وأأيده للا  نصـره  السادس  محمد  ، 2004، اإ

التعاون جمال  توس يع  يف  املميونة  الزايرة  هذه  فتحهتا  اليت  الواعدة  واملتعدد   وال فاق  الصديقني  البدلين  بني  الثنايئ 

رؤية جتسد  واليت  الأصعدة،  خمتلف  عىل  كلك  املنطقة  دول  مع  يف  جاللته الأطراف  املغربية  اململكة  رادة  واإ  ،

طار عالقات التعاون جنوب ـ جنوب. و عالقاهتا  تنويع  رشأاكهتا يف اإ

تعرفها   اليت  املمتزية  ادلينامية  املستشارين،  جملس  رئيس  الس يد  اس تعرض  البملاين،  التعاون  وخبصوص 

الالتينية   أأمرياك  مبنطقة  والإقلميية  اجلهوية  البملانية  بلحتادات  املستشارين  جملس  ومضنه  املغريب  البملان  عالقات 

املمت والمتوقع  املاكنة  الصدد،  هذا  يف  مبزا  عضو  والكراييب،  بصفة  حضوره  خالل  من  اجمللس  به  حيظى  اذلي  زي 

مالحظ دامئ دلى منتدى رئيسات ورؤساء اجملالس الترشيعية بأأمرياك الوسطى والكراييب "الفوبريل"، واذلي تتوىل 

ىل جانب رئاسة جملس املستشارين لرابطة جمالس الش يوخ والشورى 2022/2023املكس يك رئاس ته للولية   ، اإ

فريقيا والعامل العريب، وهو ما يؤهل املؤسس تني الترشيعيتني بلبدلين ليكوان حلقة وصل وجرسا  واجملالس املامث ةل يف اإ

 متينا للتعاون بني البملاانت العربية و الإفريقية ونظرياهتا مبنطقة أأمرياك الالتينية والكراييب. 

ال  العزم  عىل  التأأكيد  املستشارين  جملس  رئيس  الس يد  جدد  الس ياق،  نفس  القوية  ويف  والإرادة  راخس 

ىل   اإ الصدد،  هذا  يف  داعيا  البدلين،  بني  البملاين  والتعاون  املمتزية  الصداقة  عالقات  توطيد  عىل  اجمللس  ملكوانت 

حبث س بل استامثر الرتكيبة الفريدة واملتنوعة للمجلس من خالل مضها ملكوانت ترابية، همنية، مقاولتية ونقابية، 

رساء حوار برملاين   ، س يايس واقتصادي بني املؤسس تني الترشيعيتني بلبدلين الصديقني.من أأجل اإ
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املمتزية     ادلينامية  ومرتكزات  أأمهية  اس تعرضت  وبعدما  هجهتا،  ومن 

املتحدة املكس يكية عن  للعالقات بني البدلين، عبت الس يدة سفرية الولايت 

شادهتا بملبادرات والأنشطة اليت حيتضهنا جملس املستشارين يف هذه الفرتة،   اإ

طار امحلةل الأممية ملناهضة العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، مبزة الصدى الإجيايب اذلي خلفه تنظمي اجمللس   يف اإ

، حيث أأكدت يف نفس الصدد أأن هذه املبادرات حتمل  لندوة مبناس بة اليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأأة

شارات ورسائل جد هممة للمنتظم ادلول حول الزتام واخنراط املؤسسة الترشيعية املغربية يف ترمجة وترس يخ اجلهود   اإ

 اليت يبذلها املغرب يف جمال تعزيز منظومته احلقوقية، ولس امي يف القضااي ذات الصةل بملساواة واملناصفة. 

 شددت الس يدة السفرية عىل أأمهية التعاون البملاين يف استامثر الفرص والإماكنيات الكبرية اليت يتوفر  كام 

ىل مس توايت أأعىل من الرشاكة يف   علهيا البدلان لتنويع العالقات الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري والريق به اإ

حداث منتدى  العديد من اجملالت، حيث مثنت يف هذا الصدد، مقرتح الس ي ىل اإ د رئيس جملس املستشارين الرايم اإ

 للحوار البملاين الس يايس والاقتصادي بني البدلين

  الزناع   ملف   تطورات   املستشارين   جملس   رئيس   الس يد   اس تعرض   وبعدما   الوطنية،   القضية   وخبصوص 

طاةل   ميثل   وما   املغربية،   الصحراء   حول   املفتعل    وتقويض   بملنطقة،   س تقرار والا   للأمن   هتديد   من   الزناع   هذا   أأمد   اإ

هدار  نسانية   غري   والظروف   الوضعية   من   هبا   يرتبط   وما   املغاربية،   للشعوب   بلنس بة   الكرمي   والعيش   التمنية   لفرص   واإ   الإ

  لصاحله   املكس يك   صوتت   واذلي   الأمن،   جمللس   الأخري   القرار   أأمهية   عىل   أأكد   تندوف،   مبخاميت   احملتجزون   يعيشها   اليت 

طراف   رسائل   من   محل   وما   "املينورسو"   هممة   بمتديد   والقاض   امئ،د   غري   عضوا   بعتبارها  جياد   تعرقل   اليت   للأ   حل   اإ

  ادلامع   بالدها   موقف   عىل   بلربط،   املعمتدة   املكس يكية   املتحدة   الولايت   سفرية   الس يدة   أأكدت   املفتعل،   للزناع   سلمي 

مم   العام   للأمني   الشخص   وللمبعوث   الأممي   للمسار   عليه.   ومتوافق   دامئ،   عادل،   سلمي،   حل   لإجياد   املتحدة   للأ
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اجتماع تنسيقي إلعادة هيكلة اللجنة البرلمانية المشتركة بين   ▪
 . المغرب واالتحاد األوروبي 

 

ترأأس رئيس جملس النواب الس يد راش يد الطاليب  

يوم   ميارة،  النعم  الس يد  املستشارين  جملس  ورئيس  العلمي، 

لهيلكة    2021دجنب    8الأربعاء   تنس يقيا  اجامتعا  بلربط، 

اللجنة البملانية املشرتكة بني املغرب والاحتاد الأورويب، عن 

ال  أأعضاء  البملانيني  حبضور  وذكل  املغريب.  من اجلانب  لجنة 

 .اجمللسني

وحسب بالغ للبملان مبجلس يه فقد مت، خالل هذا  

البملانية  اللجنة  رئاسة  س ناد  اإ عىل  الإجامع  التنس يقي،  اللقاء 

املشرتكة للمستشار البملاين الس يد حلسن حداد، عن الفريق 

 .الفريق احلريك الاس تقالل للوحدة والتعادلية، ونيابة الرئيس للنائب البملاين الس يد محمد مبديع عن

وأأضاف املصدر ذاته أأن الاجامتع شلك مناس بة لتقيمي اجنازات اللجنة البملانية املشرتكة بني اململكة املغربية 

والاحتاد الأورويب، ومناقشة خمتلف التحدايت والأوراش املقبةل اليت يتعني الانكباب علهيا لتعزيز التعاون الس يايس  

 .اد الأورويب والبملاين بني املغرب والاحت

والس يد   العلمي  الطاليب  الس يد  من  لك  شدد  هلام،  لكمة  بلرشاكة  النعم  ويف  املتبادل  المتسك  عىل  ميارة 

مغربية، الغنية واملتعددة الأبعاد، اليت يه مثرة بناء ومعل جاد امتد ملا يقارب نصف قرن، كام عبا  - المنوذجية الأورو

الرشا هذه  عىل  للحفاظ  الشديد  حرصهام  والاقتصادية  عن  والاجامتعية  الس ياس ية  اخملتلفة،  بأأبعادها  وتطويرها  كة 

 .والأمنية

وعب رئيسا جمليس النواب واملستشارين عىل أأمهية تعزيز احلوار املغريب بشأأن الرشاكة الأوروبية، لتقدمي  

يب، والقضااي الأمنية ردود منسقة وموحدة عىل املوضوعات ذات الاهامتم املشرتك، مبا يف ذكل س ياسة اجلوار الأورو

 .وماكحفة الإرهاب، والهجرة والتمنية البرشية واملس تدامة، والتعاون الاقتصادي والتجاري والبييئ

كام أأكدا، خالل الاجامتع التنس يقي، عىل أأمهية اس تغالل لك فرص التعاون املتاحة، وخصوصا يف الظرفية  

فرضته من أأولوايت وحتدايت اقتصادية واجامتعية وبيئية وحصية، مما  وما    19الوبئية احلالية املرتبطة جباحئة كوفيد  

 .مغريب وتبادل اخلبات والانفتاح عىل أأفضل التجارب واملامرسات- يقتيض تعزيز فضاءات التشاور واحلوار الأورو 
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مداخلته خالل هذا الاجامتع، أأكد الس يد حلسن حداد، رئيس اللجنة البملانية املشرتكة بني املغرب  ويف 

عطاء  اإ يف  ورغبته  املغريب  للبملان  اجلديدة  الرتكيبة  مع  تامتىش  جديدة  مقاربة  اعامتد  رضورة  عىل  الأورويب  والاحتاد 

قوية للعالقات املغربية الأوروبية تعكس الطموح املغريب  رشاكة جديدة ومتعددة الأطراف وحوار    دفعة  من أأجل 

جديد للرشاكة وس ياسة   منوذج  س يايس يأأخذ بعني الاعتبار مس تجدات الفضاء الأورو متوسطي والإفريقي وبناء 

حسن اجلوار ما بني أأوروب ورشاكهئا جنوب املتوسط يف احرتام اتم للمصاحل الاسرتاتيجية للطرفني، كام أأكد عىل  

 . املكل محمد السادس يف خطابه الأخري مبناس بة اذلكرى السادسة والأربعني للمسرية اخلرضاءذكل صاحب اجلالةل

ً من شأأنه أأن يعطي دينامية قوية لتاكمل   ىل أأن هذا الطموح سيشلك توهجا هميلِكا وخلص رئيس اللجنة اإ

عادة هيلكة  وهجات النظر بني الطرفني فامي خيص القضااي الس ياس ية والاقتصادية   والاجامتعية والبيئية، حيث أأن اإ

مع   املغرب  لعالقة  الاسرتاتيجية  للطبيعة  متجددا  صدى  س تعطي  الأورويب  والاحتاد  املغرب  بني  املشرتكة  اللجنة 

 .أأوروب، من شأأنه أأن يسامه يف دمع رصح رشاكة متجددة
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لتقديم ومناقشة تقريرين    لق اء دراسيا ينظم  مجلس المستشارين   ▪
     . المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي صادرين عن  

 

الاقتصادي   واجمللس  املستشارين  جملس  نظم 

دجنب   13الثنني    أأمس  والبييئ بعد زوال يوموالاجامتعي  

دراس يا    2021 لقاء  الثالثة،  الساعة  لتقدمي  خصص  عىل 

ومناقشة خمرجات التقريرين الذلين أأعدهام هذا الأخري، يف 

 " عنوان  حتت  ذاتية،  حاةل  اإ طار    من   للحد   مندجمة   مقاربة اإ

  الاقتصادي   "الإدماج و  بملغرب"   املنظم   غري   الاقتصاد   جحم 

 . ."املتجولني   لباعة ل   والاجامتعي 

طار   اإ يف  يندرج  اذلي  الهام،  اللقاء  هذا  ويتوىخ 

الرشاكة والتعاون الوثيق بني اجمللسني، تسليط الضوء عىل 

 .مجموعة من الإشاكلت والتحدايت املرتبطة بلأنشطة الاقتصادية غري املنظمة

مبشاركة  ومتحورت يمتزي  اذلي  اللقاء،  هذا    ورئيس  ميارة   النعم   الس يد   املستشارين   جملس   رئيس  أأشغال 

مت   الشايم   رض   أأمحد   الس يد   والبييئ   والاجامتعي   الاقتصادي   اجمللس  اذلين  الفاعلني  من  وعدد  اجمللسني  وأأعضاء 

لهيم أأثناء الأعامل التحضريية للتقريرين سالفي اذلكر، لهيا وهتم بصفة ا تقدمي حول الاس امتع اإ خملرجات اليت مت التوصل اإ

حتدايت يف   عامة  والاندماج  واملواكبة،  بلتأأهيل  املتعلقة  تكل  س امي  ل  املنظمة،  غري  الاقتصادية  الأنشطة  هيلكة 

منظومة امحلاية الاجامتعية، ومتثيلية الفاعلني يف الاقتصاد غري املنظم، ورفع احلواجز القانونية والتنظميية، وتيسري  

ىل السوقال ىل المتويل واإ  .ولوج اإ

صدار هذا العرض مناقشة عامة    وتلت تساعد عىل تعزيز القوة  س خبالصات وتوصيات معلية    توجت بإ

الاقرتاحية للمجلس يف اجملال الترشيعي والعمل الرقايب، ويف مناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية ذات الارتباط  

 .س تأأثر بهامتم خاص دلى جملس املستشارينهبذه الظاهرة الاقتصادية واجملمتعية اليت ت 

عىل    اس هتلت  وقدهذا،   بلتوقيع  اللقاء  هذا  تفامهفعاليات  واجمللس    مذكرة  املستشارين  جملس  بني 

  الاقتصادي والاجامتعي والبييئ.
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موضوع: "وضعية  تنظيم ندوة حول   ▪
األطف ال المحتجزين بمخيمات تندوف واآلليات  

 "الدولية لحماية حقوق الطف ل 

 

 

 

 

يصادف   اذلي  للطفل  العاملي  اليوم  مبناس بة 

العرشين من شهر نونب من لك عام حبسب توصية الأمم  

الفعاليّات   من  عدد  ختصيص  فيه  يمت  واذلي  املتحدة، 

من قبل انشطني    الاحتفاليّة يف هذا اليوم والتعريف به

مراقبة   ىل  اإ ضافًة  اإ العامل،  حول  الطفل  حقوق  جمال  يف 

تنفيذ البنود الواردة يف التفاقيّة ادلولية حلقوق الطفل من  

نظم جملس     ، قبل جلنة حقوق الطفل التابعة للأمم املتحدة

جملس   مبقر  ندوة  والش باب  للطفوةل  بدائل  منظمة  دارة  اإ

حول:   مبخاميت  املستشارين  احملتجزين  الأطفال  "وضعية 

واذلي يصادف اليوم العاملي    2021دجنب    10يوم امجلعة  وذكل    تندوف والآليات ادلولية محلاية حقوق الطفل"،

 حلقوق الإنسان. 

دجنب من لك عام،    10اليوم العاملي حلقوق الإنسان اذلي حيل يف  تزامنا مع  يأأيت تنظمي هذه الندوة  و 

حيث يعد فرصة للتأأكيد عىل أأمهية حقوق الإنسان وتطبيق معايريها للتصدي لأوجه عدم املساواة والإقصاء والمتيزي  

ىل التضامن ال استنادا  ، وكذا عاملياملتجذرة واملهنجية بني الأجيال، وفرصًة لإعادة بناء العامل اذلي نريده، واحلاجة اإ

ىل   اإ تسعي  واليت  والش باب"  الطفوةل  بأأوضاع  "الهنوض  يف  املمتثةل  والش باب  للطفوةل  بدائل  منظمة  رساةل  عىل 

اب حمليا  حتقيقها عب املرافعة اجلادة واملسؤوةل من أأجل الهنوض بلس ياسات العمومية املهمتة بقضااي الطفوةل والش ب

 ؛ وطنيا ودوليا

لهيا الاطفال احملتجزين يف    ومت خالل هذه الندوة  تسليط الضوء عىل الانهتأاكت اجلس مية اليت يتعرض اإ

الاختياري   وبروتوكولها  الطفل،  حلقوق  املتحدة  الأمم  لتفاقية  سافر  خرق  يف  اجلزائرية  بلأراض  تندوف  خماميت 

رشاك الأطفال يف الزناعات املسلحة  . بشأأن اإ
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 اإلشراف 
 
 

 ؛ الأمانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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