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 2022- 2021/ 11اجتماع رقم   ▪
 2021دجنبر    20ليوم اإلثنين  
 - بالغ -                                                                                                            

 

دجنب    20عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة، خصص   2021

 للتداول يف جدول أأعامل اجمللس برمس الأس بوع اجلاري. 

يف مس هتل هذا الاجامتع، توقف الس يد رئيس اجمللس  

اجامت أأشغال  عند خالصات  املكتب  أأعضاء  املكتب والسادة  ع 

فريقيا والعامل العريب  التنفيذي للش بكة البملانية للأمن الغذايئ يف اإ

الش يوخ  جمالس  رابطة  رئيس  ميارة،  النعم  الس يد  برئاسة 

فريقيا والعامل العريب، املنعقد يوم  والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

عب تقنية التناظر املريئ عن بعد، من   2021دجنب    16امخليس  

تسط س نة  أأجل  برمس  الش بكة  معل  برانمج  هبدف   2022ري 

تعزيز املسامهة البملانية الإفريقية العربية يف اجلهود ادلولية جملاهبة التحدايت متعددة الأبعاد املرتبطة بتحقيق الأمن الغذايئ، 

املنظامت   الش بكة مع  تفاعل  وكذا  كوروان،  التداعيات الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة  وادلولية  لس امي يف ظل  الإقلميية 

 الرشيكة، وعىل رأأسها منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة )الفاو(، والش باكت البملانية ذات الصةل.

ويف س ياق متصل، وافق مكتب اجمللس عىل احتضان أأشغال مؤمتر رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس  

فريقيا والعامل العريب خالل الفرتة امل  ، وعىل اإطالق منتدى احلوار البملاين  2022مارس    05اإىل    03متدة من  املامثةل يف اإ

 مع جمالس الش يوخ يف منطقة أأمرياك الالتينية والكراييب، بنفس املناس بة. 

ويف موضوع أ خر، رحب مكتب اجمللس ابقرتاح اإحداث جلنة صداقة برملانية مع برملان مجهورية مودلافيا. وقد 

س نة عند    30س نة ول يزيد عن    18عضو يف البملان العريب للش باب، ل يقل معره عن  قرر مكتب اجمللس أأيضا تعيني  

بداية العضوية، وذكل تفاعال مع مراسةل واردة عن البملان العريب يف املوضوع. كام أأخذ مكتب اجمللس علام مبخرجات 

 . 2021دجنب  14د يوم الثالاثء الاجامتع التنس يقي للجنة البملانية املشرتكة املغربية الأوروبية، اذلي انعق

 

الفرتة   برمس  اجمللس  اسرتاتيجية معل  أأرضية ملرشوع  عنارص  عىل  اجمللس  مكتب  اطلع  أ خر،  عىل صعيد 

، واليت تقوم عىل رؤية اسرتاتيجية تروم تعزيز ماكنة جملس املستشارين مضن النس يج املؤسيس الوطين، 2027- 2022

لتعددي وتركيبته املتنوعة، والمتزي يف اضطالعه بأأدواره ووظائفه ادلس تورية يف  من خالل الاستامثر الأمثل يف تأأليفه ا

اإطار التاكمل مع جملس النواب، من أأجل مواكبة فعاةل لتزنيل المنوذج التمنوي اجلديد، عىل أأن تمت بلورة تصور شامل  

بل، قبل أأن يمت عرضه عىل  ملرشوع اسرتاتيجية معل اجمللس مضن اجامتع خاص لأعضاء املكتب خالل الأس بوع املق 

 ابيق مكوانت اجمللس من أأجل الإثراء. 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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دراسة  وضعية  عند  اجمللس  مكتب  توقف  الترشيع،  مس توى  وعىل 

مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اللجان ادلامئة، حيث جيري التنس يق مع  

مة املنهتية وليهتا، عىل أأن يمت التداول يف احلكومة بشأأن موقفها من مشاريع القوانني املودعة دلى اجمللس من قبل احلكو 

للجنة  اجامتع لحق  السابقة مضن  الولية  النواب خالل  قبل جملس  من  اجمللس  عىل  احملاةل  القوانني  مقرتحات  وضعية 

 التنس يق بني اجمللسني. 

يداع فريق التجمع الوطين للأحرار ملقرتح قانون يقيض بتمتمي الب اب التاسع من كام أأخذ مكتب اجمللس علام ابإ

القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون املسطرة اجلنائية. وقد تقرر الإعالن عن هذا الإيداع يف مس هتل جلسة الأس ئةل  

حالته عىل اللجنة ادلامئة  2021دجنب    21الشفهية ليوم الثالاثء   حاةل املقرتح عىل احلكومة والفرق واجملموعات قبل اإ ، واإ

 جل القانوين املنصوص عليه يف النظام ادلاخيل للمجلس.اخملتصة بعد انقضاء الأ 

من ادلس تور، عب ختصيص يوم واحد عىل    82ويف ارتباط ابملوضوع، مت التأأكيد عىل رضورة تفعيل الفصل  

 الأقل يف الشهر دلراسة مقرتحات القوانني.

الشفهية ليوم الثالاثء    وعىل مس توى الأس ئةل الشفهية، وافق مكتب اجمللس عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، واليت س تخصص ملناقشة سؤالني حموريني، الأول موجه اإىل وزير النقل    2021دجنب    21

صالح الإدارة  واللوجستيك يف موضوع "النقل الطريق الوطين"، والثاين موجه اإىل الوزيرة املنتدبة امللكفة ابلنتقال الرمقي واإ

 "الرمقنة كرافعة لإصالح الإدارة". يف موضوع  

وعىل مس توى تقيمي الس ياسات العمومية، أأخذ مكتب اجمللس علام ابنتداابت الفرق واجملموعات للعضوية مضن 

مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلش باب، يف انتظار 

 الفرق واجملموعات انتداب من ميثلها مضن مجموعة العمل املوضوعاتية، واليت تتشلك مبوجب قرار للمكتب أأن تمكل ابيق

 عضوا.  15من 

عىل صعيد أ خر، ومبناس بة صدور تقرير عن املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان بعنوان "الاس تعراض 

حاةل التقرير املذكور عىل جلنة العدل والترشيع وحقوق  -توصيات-اس تنتاجات-اخلاص: معطيات نوعية الزتامات"، فقد تقرر اإ

 الإنسان، وتوزيعه عىل اكفة أأعضاء اجمللس تعمامي للفائدة. 

كام اطلع مكتب اجمللس عىل البانمج املكثف للجنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان برمس الأس بوع اجلاري،  

، واس تكامل دراسة النصني الترشيعيني املتعلقني ابلتنظمي  2020واليت تعكف عىل مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لس نة  

 القضايئ وابلتحكمي والوساطة التفاقية. 

عداد تصور لتجويد  ويف ختام   هذا اللقاء، مت الاس امتع اإىل عرض أأويل تقدم به مكتب دراسات ملكف ابإ

منظومة تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس، وفق مقاربة تشاركية وتدرجية، عىل أأن تعرض اخملرجات الهنائية للخبة اليت  

 جيرهيا مكتب ادلراسات يف اجامتع لحق ملكتب اجمللس

 

 

 مجلس المستشارين  
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 2021-2022/ 10  رقم اجتماع   ▪
 2021  دجنبر   13  اإلثنين ليوم  

 

  النعم   الس يد   اجمللس   رئيس برئاسة  اجامتعا    2021  دجنب   13  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ومشاركة الأعضاء   ، ميارة 

 ؛ للرئيس   الأول اخلليفة   :             حنني   محمد  ▪

 ؛ للرئيس   الثاين اخلليفة   :              اخشيشن   أأمحد  ▪

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :    القادري   فؤاد  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                   عمثون   املهدي  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :   سامل بمنسعود   محمد  ▪

 ؛ اجمللس   حماسب  :                    حفظي   الإل   عبد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :      معصيد   ميلود  ▪

 ؛ أأمني اجمللس  :             مشارك   مصطفى  ▪

 ؛ أأمني اجمللس  :    الهاليل   جواد  ▪

 .اجمللس   ة أأمين  :    بلفقيه   صفية  ▪

 

 

 : الس يد عن املشاركة يف هذا الاجامتع،   اعتذرفامي  

 .اخلليفة اخلامس للرئيس  :     بلقشور   السالم عبد   ▪
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

شعاعية أأنشطة   ▪  فكرية واإ

   ينظمه جملس  اذلي  عىل برانمج اللقاء ادلرايس    ابملوافقة   2022- 2021/ 10/ 01قرار رمق

انطالقا من الساعة    2021دجنب    13املستشارين واجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، يوم الإثنني  

لتقدمي ومناقشة   الزوال،  بعد  الأول يف الثالثة  أأعدهام اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ،  تقريرين 

" ابملموضوع  املنظم  غري  الاقتصاد  جحم  من  للحد  مندجمة  موضوع   غرب"مقاربة  يف  دماج  "الإ والثاين 

 ". الاقتصادي والاجامتعي للباعة املتجولني

     اخلالصات والتوصيات املنبثقة عن فعاليات ختليد  بتجميع    2022- 02/10/2021قرار رمق

تعمميها  يف كتيب من أأجل    2021دجنب    07اجمللس لليوم ادلويل للقضاء عىل العنف ضد املرأأة يوم الثالاثء  

 عىل أأعضاء اجمللس واكفة الفاعلني املعنيني. 

 الترشيع  ▪

     دراج    2022- 03/10/2021قرار رمق الاجامتع املقبل للمكتب  نقطة مضن جدول أأعامل  ابإ

 .املتبقية قيد ادلرس الترشيعية   النصوص للتداول يف وضعية 

 الأس ئةل الشفهية  ▪

     ليوم  جلسة الأس ئةل الشفهية    جدول أأعامل  عىل  ابملوافقة   2022- 10/2021/ 04قرار رمق

الزوال،    2021  دجنب   14الثالاثء   بعد  الثالثة  الساعة  للرئيس   اخلليفةبرئاسة  عىل    أأمحد الس يد    الثاين 

الرتبية    وزارةاإىل    وهجنيامل  نياحملوري  ني ملناقشة السؤال  يف أأمانة اجللسة،  بلفقيه  صفية   ةوالس يد  اخشيشن

 والابتاكر. التعلمي الأويل والرايضة ووزارة التعلمي العايل والبحث العلمي الوطنية و 

 تقيمي الس ياسات العمومية  ▪

     الس ياسات العمومية املتعلقة ابلش باب"   موضوع بتحديد    2022- 2021/ 10/ 05قرار رمق"  

 للجلسة الس نوية لتقيمي ومناقشة الس ياسات العمومية برمس الس نة اجلارية.  حمورا

     املوضوعاتية املؤقتة امللكفة عدد أأعضاء اجملموعة  بتحديد    2022- 10/2021/ 06قرار رمق

عضوا ميثلون مجيع    15بتحضري أأشغال اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية املتعلقة ابلش باب يف  

   .ات البملانيةالفرق واجملموع
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     مراسةل اإىل  بتوجيه    2022- 10/2021/ 07قرار رمق

من ميثلهم مضن  الفرق ومنسقي اجملموعات من أأجل انتداب  رؤساء  

 . ةمجموعة العمل املوضوعاتي

     اخلليفة الرابع للرئيس، الس يد املهدي عمثون، ابنتداب    2022- 08/10/2021قرار رمق

 منسقا للمكتب مع مجموعة العمل املوضوعاتية املذكورة. 

 رشأاكت  ▪

     املائدة املس تديرة املزمع تنظميها لفائدة    برانمج  عىل   ابملوافقة  2022- 09/10/2021قرار رمق

،  2021دجنب    14أأطر جمليس البملان، يف موضوع "انفتاح البملان عىل املواطنني: ملاذا وكيف؟"، يوم  

يوم   تنظميها  املزمع  اخلبة  برانمج هممة  املستشارين يف    2021دجنب    16وكذا عىل  أأطر جملس  لفائدة 

 ادلبلومايس البملاين".  موضوع "ادلعامات الأساس ية للعمل

 قضااي للمتابعة 

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

  32.97يقيض بتمتمي القانون التنظميي رمق    51.07لأحاكم القانون التنظميي رمق  الترشيعية احلالية، طبقا  

 . املتعلق مبجلس املستشارين

  الوكيل   لس يدا  عن   الصادر   للتقرير مناقشة جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان   •

رئيس النيابة العامة حول تنفيذ الس ياسة اجلنائية وسري النيابة العامة   دلى حممكة النقض  للمكل  العام

   من النظام ادلاخيل للمجلس. 339، وفقا ملقتضيات املادة 2020برمس س نة 
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.  ▪
 
 

النيابة العامة ، اجامتعا خصص ملناقشة تقرير رئاسة  2021دجنب    20  الثننيأأمس  يوم    اللجنةعقدت  

 .2020لس نة 

، أأداء النيابة العامة وتنفيذ الس ياسة اجلنائية،  2020ويرصد تقرير رئاسة النيابة العامة الصادر برمس س نة  

 .تثنائية اتسمت بتفيش جاحئة فريوس كوروان املس تجديف س ياق ظرفية اس  

العامة والتفصيلية    للمناقشة  خصص  2021دجنب    15الأربعاء  يوم    خرأ    اجامتعا  واكنت اللجنة قد عقدت 

  .يتعلق ابلتنظمي القضايئ  38.15رشوع قانون رمق مل 

ثر ذكل فتح أأجل تقدمي التعديالت من طرف ال انهتىى أأمس الإثنني  )رق واجملموعات البملانية  فوقد مت عىل اإ

الاجامتع املقرر انعقاده ، عىل أأساس البت يف هذه التعديالت والتصويت عىل املرشوع برمته يف  (دجنب اجلاري  20

 يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة احلادية عرشة صباحا. 

يريم اإىل مراجعة التنظمي القضايئ وفق أأسس جديدة قادرة عىل ضامن النجاعة القضائية  يذكر أأن املرشوع  

داقية حتقيقا للأمن  عىل مس توى خمتلف درجات التقايض وأأنواع الهيئات القضائية، مما س ميكن من توطيد الثقة واملص

 القضايئ واحلاكمة اجليدة يف اإطار دوةل احلق والقانون.

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجلس المستشارين 
 

 

اللجان الدائمة....  أشغال    

والمؤقتة....    

   2021دجنبر    21  / 639العدد  - النشرة الداخلية 
 



8 
 

 

 

 

 

 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.  ▪
  

 صباحا:   11عىل الساعة    2021دجنب    22الأربعاء   ▪

  .يتعلق ابلتنظمي القضايئ   38.15رمق    نالبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع القانو  

 
 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. لجنة   ▪

  

 الثالثة بعد الزوال: عىل الساعة    2021دجنب    23  امخليس  ▪

  وحصيةل معل مؤسسة أأرش يف املغرب. طينوع حاةل الأرش يف الو مناقشة موض  

  عىل الساعة العارشة صباحا:   2021دجنب    24امجلعة   ▪

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعتب مبثابة قانون رمق    43.21دراسة مرشوع قانون   

( املنشأأة مبوجبه مؤسسة 1993سبمتب    10)  1414من ربيع الأول    22الصادر يف    1.93.228

 ؛(2021يوليوز  14وافق عليه جملس النواب يف  )كام سلطان الش يخ زايد ابن 

املنشأأة مبوجبه   12.07يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق    44.21  دراسة مرشوع قانون رمق  

 .(2021يوليوز  14وافق عليه جملس النواب يف  )كام مؤسسة الش يخ خليفة بن زايد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللجان الدائمة....  اجتماعات    برنامج  

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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لجنة العدل  اجتماع      يشارك في أشغال المجلس  رئيس   ▪
 . 2020تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة    المخصص لمناقشة 

 

، 2021دجنب    20  الثننيأأمس  يوم    عقدت جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان مبجلس املستشارين

 .2020النيابة العامة لس نة اجامتعا خصص ملناقشة تقرير رئاسة 

، أأداء النيابة العامة وتنفيذ الس ياسة اجلنائية،  2020ويرصد تقرير رئاسة النيابة العامة الصادر برمس س نة  

 .تثنائية اتسمت بتفيش جاحئة فريوس كوروان املس تجديف س ياق ظرفية اس  

وهبذه املناس بة، أأبرز رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة، يف لكمة أأمام اللجنة، أأن رئاسة اجمللس 

بأأمهيهتا   التارخيية املمتزية، وعيا مهنا  التقر أأبت املشاركة يف هذه اللحظة  لتقليد مناقشة  ير  ومفصليهتا، واليت تدشن 

العامة، املتعلق بتنفيذ الس ياسة اجلنائية وسري النيابة العامة، وذكل تقيدا مبا تتطلبه  الس نوي الصادر عن رئاسة النيابة  

متت أأجرأأهتا عىل مس توى النظام  من القانون التنظميي املتعلق ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية، اليت    110املادة  

 ه.من 339ادلاخيل للمجلس يف املادة 

كام جاء يف الفصل  نظامنا ادلس توري القامئ عىل التعاون والتوازن بني السلط،   أأن” وأأضاف الس يد ميارة 

 .”(..) غايته ضامن الاش تغال املؤسسايت اجليدالأول من ادلس تور، يقمي عالقات مؤسساتية بني خمتلف السلط،  

نتذكر هبذه املناس بة،  رئاسة النيابة العامة، اليت  تندرج أ لية التقرير الس نوي ل   الإطار” ولفت اإىل أأنه يف هذا  

حداهثا، واملمتثل يف  قامة عالقة مؤسساتية بني واضع الس ياسة الس ياق اذلي صيغت فيه، والهدف من اإ الرغبة يف اإ

بعد   اليت رصح  اجلنائية ومطبقها، لس امي  ال لية  التنفيذية، ويه  السلطة  العامة، وفصلها عن  النيابة  اس تقاللية 

ماكنية حضور رئيس   النيابة العامة لأشغال اللجنة، اجمللس ادلس توري حينئذ بدس توريهتا مع حتفظ يتعلق بعدم اإ

 .“ ملوضوع اجامتعها ول تقدمي التقرير املشلك  

الس نة املنرصفة، واليت  زمنيا    ،” وهيم التقرير موضوع اجامتع اللجنة، يضيف رئيس جملس املستشارين  

للمؤسسات واملرافق جراء انتشاره، وهو ما تطلب  وروان، والتأأثري اذلي حلق السري العادي شهدت ظهور وابء ك

وقائية، اس تثنائية مست جوانب عديدة من احلياة اخلاصة للمواطنني..”، مشريا  من امجليع وضع تدابري احرتازية،  

بداع صيغاإىل أأنه يف هذا الس ياق اش تغل أأيضا مرفق القضاء،   للعمل، حتافظ عىل مقومات    وتطلب منه ذكل اإ

طارات جديدةدوةل القانون واحلق يف    .حمامكة عادةل، لكن وفق اإ

جمالت اختصاص النيابة العامة، وأأبرز الس يد ميارة أأن التقرير كتب بنََفس احلصيةل، اليت تغطي لك  

ذلي تقوم به رئاسة  بيان طبيعة العمل التأأطريي والتوجهيىي ابشلك مرتب روعي فيه معيار جمال التدخل، مع  

العامة من خالل   البرشية  النيابة  الإماكنيات  احلديث عن  التقرير  يغفل  أأصدرهتا، ومل  اليت  واملناشري  ادلورايت 

 .واملادية لهذا اجلهاز 

 

... الرئاسة / العالق ات الخارجية...أنشطة    

 مجلس المستشارين 
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خامتة التقرير، تبقى أأمه ما يس توقفنا، ابلنظر لالختصاص    بكون”ونوه  

وتوصيات، ترصد ماكمن اخللل يف قد تضمن التقرير، خالصات  الترشيعي والتقيميي، املوكول دس توراي جمللس نا، ف

 .”وأأمثةل عهنا، ومعطيات من الواقع اذلي ل يرتفعبنائنا القانوين، مدمعة يف ذكل بدروس املامرسة  

الترشيعية   السلطة  يويص  التقرير  أأن  رأأسها  واتبع  السارية وعىل  القانونية  النصوص  من  مبراجعة مجموعة 

  قواهما” فلسفة جنائية بديةل  وقانون املسطرة اجلنائية والقانون املتعلق ابملعهد العايل للقضاء، كام يقرتح    القانون اجلنايئ 

حلالت تنفيذ العقوابت السالبة للحرية يف حاةل تعدد أأوامر  فهم جديد ملسطرة الاعتقال الاحتياطي، وترشيع واحض 

 “.من أأس باهباية مندجمة هتدف اإىل الوقاية من اجلرمية واحلد  نفس الشخص، وس ياسات معوم الإيداع الصادرة يف حق  

النصوص اليت صدرت عنه،  وجسل أأنه عب تقرير رئاسة النيابة العامة الس نوي، يس تطيع املرشع أأن يقمي  

ليه من جديد، وأأن يعيد قراءة مضموهنا ليس يف س ياق جمرد، لكن بعد   أأن لمست الواقع وتفاعلت معه، لتعود اإ

 .تقيمييةحفصها من وهجة نظر  قصد 

ن وظيفته   ن اكن حيققها، بل اإ خبارية واإ اثرة انتباه  وشدد عىل أأن هذا التقرير ليست وظيفته اإ تمكن يف اإ

املؤطرة، وعىل الهفوات اليت اكتشفها العمل القضايئ، وعىل  املرشع اإىل النواقص اليت أأابنت عهنا النصوص القانونية 

والرامية اإىل كفاةل  ابملنظومة القضائية والقانونية لالس تجابة للغاايت اليت سطرها ادلس تور،  ابلرتقاء  الس بل الكفيةل  

 .الأمن القانوين والقضايئ للمواطنني

التقارير الس نوية، مناس بة لإبراز الوظيفة التقيميية جمللس نا،  الأمل حيدوان عىل جعل هذه   أأن” وخلص اإىل 

من نا رئاسة النيابة العامة، من مداخل معلية لالإصالح والتجويد، مما س يجعل  تقرتحه علي وحلظة لالنتباه اإىل ما  

املكل محمد السادس، خصوصا وأأن جملس نا رشياك، فاعال ومؤثرا يف منظومة الإصالح اليت يقودها صاحب اجلالةل 

شك أأن القضاء يعد  جديدة عنواهنا البارز المنوذج التمنوي اجلديد، واذلي ل  بالدان تس تعد لدلخول يف مرحةل  

ن مل يكن                                                                                               ”..اأأبرزهاإحدى دعاماته، اإ

 املصدر: ومع       
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رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس   ▪
 مجلس الشيوخ بجمهورية الدومينيكان 

 

 

النعم   الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  أأجرى 

جبمهورية  الش يوخ  جملس  رئيس  مع  مباحثات  ميارة، 

، وذكل Eduardo Estrella Virella ادلومنياكن، الس يد

، عب تقنية التناظر املريئ عن 2021دجنب  20يومه الثنني 

بعد. وخالل هذا اللقاء، عب الس يد رئيس جملس املستشارين 

 عن اعزتازه اب 

النعم   الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  أأجرى 

جبمهورية  الش يوخ  جملس  رئيس  مع  مباحثات  ميارة، 

، وذكل Eduardo Estrella Virellaادلومنياكن، الس يد  

 ، عب تقنية التناظر املريئ عن بعد.2021دجنب  20يومه الثنني 

وخالل هذا اللقاء، عب الس يد رئيس جملس املستشارين عن اعزتازه ابدلينامية املمتزية للعالقات الثنائية  

  القامئة بني اململكة املغربية ومجهورية ادلومنياكن الصديقة، مذكرا يف هذا الصدد بأأمهية الزايرة املميونة لصاحب اجلالةل 

، وما فتحته هذه الزايرة التارخيية من أ فاق  2004املكل محمد السادس نرصه هللا وأأيده اإىل مجهورية ادلومنياكن س نة  

 لالرتقاء ابلعالقات بني البدلين اإىل مس توى رشاكة اسرتاتيجية. 

شارين  وخبصوص العالقات البملانية، أأكد الس يد رئيس اجمللس عىل القناعة الراخسة ملكوانت جملس املست 

لتوطيد عالقات الصداقة والتعاون اليت جتمع املؤسس تني الترشيعيتني، عىل املس تويني الثنايئ واملتعدد الأطراف،  

داعيا يف هذا الإطار اإىل بلورة مذكرة تفامه ورشاكة واسعة بني برملاين البدلين، كام اس تعرض بنفس املناس بة، أأمه 

فريقيا والعامل العريب، اليت  املرتكزات والقمي اليت تس ند مبادرة رابطة  جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

رساء منتدى للحوار البملاين جنوب  يترشف برئاس هتا، فريقيا والعامل - والرامية اإىل اإ جنوب بني جمالس الش يوخ يف اإ

  العريب مع نظرياهتا مبنطقة أأمرياك الالتينية والكراييب. 
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جملس الش يوخ جبمهورية ادلومنياكن،  ومن هجته، عب الس يد رئيس  

املسؤولني   دلى  املغربية  اململكة  به  حتظى  اذلي  الكبري  التقدير  مدى  عن 

احلكوميني والبملانيني ودلى اكفة مكوانت الشعب ادلومنياكين، مبزا يف هذا الصدد أأن املاكنة اجليوس ياس ية اليت  

فريقيا والعامل العريب   حتظى هبا اململكة يف حميطها اجلهوي والاقلميي، تؤهلها لتكون جرسا للتقارب والتعاون بني بدلان اإ

  ومنطقة أأمرياك الالتينية والكراييب. 

ويف نفس الصدد، مثن املسؤول ادلومنياكين، مبادرة رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف  

فريقيا والعامل العريب برئاسة الس يد النعم ميارة، لأرساء حوار جي مع جمالس الش يوخ ببدلان اجلنوب، حيث أأكد يف اإ

هذا الإطار أأن هذه املبادرة ستشلك فضاء للرتافع البملاين بشأأن القضااي العادةل لشعوب اجلنوب، ولس امي املرتبطة 

 .19مهنا ابلعداةل الاجامتعية والصحية وعىل رأأسها حق هذه الشعوب يف الولوج اإىل اللقاحات املضادة لكوفيد 

ت الس يد رئيس جملس املستشارين، التعبري خالل هذا اللقاء، عن امتنانه وتقديره للموقف الأخوي  ومل يف

  النبيل والثابت مجلهورية ادلومنياكن خبصوص قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية. 

 Pedroوخالل هذا اللقاء، اكن الس يد رئيس جملس الش يوخ مرفوقا برئيس العالقات اخلارجية الس يد  

Catrain  وانئب الرئيس وعضو جلنة الصداقة الومنياكنية املغربية مبجلس الش يوخ جبمهورية ادلومنياكن الس يد ،

Santiago Zorilla . 
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اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة  السيد ميارة يرأس   ▪
 .البرلمانية لألمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي 

 

جملس   رئيس  ميارة،  النعم  الس يد  ترأأس 

والشورى  الش يوخ  جمالس  رابطة  رئيس  املستشارين، 

املكتب   اجامتع  العريب،  والعامل  فريقيا  اإ يف  املامثةل  واجملالس 

والعامل  التنفيذي   فريقيا  اإ يف  الغذايئ  للأمن  البملانية  للش بكة 

امخليس   يومه  وذكل  تقنية    2021دجنب    16العريب،  عب 

 التناظر املريئ عن بعد.

واكن هذا اللقاء، مناس بة اس تعرض خالل الس يد  

النعم ميارة حصيةل معل الش بكة وتفاعلها مع املنظامت الإقلميية 

نظمة الأمم املتحدة للأغذية وادلولية الرشيكة، وعىل رأأسها م 

 والزراعة )الفاو(ن والش باكت البملانية ذات الصةل. 

والرايم اإىل املسامهة البملانية يف    2022كام سطر املشاركون بنفس املناس بة برانمج معل الش بكة للفرتة  

ذايئ، لس امي يف ظل التداعيات  اجلهود الإقلميية وادلولية جملاهبة التحدايت متعددة الأبعاد املرتبطة بتحقيق الأمن الغ 

 الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة كوروان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين  
 

 

   2021دجنبر    21  / 639العدد  - النشرة الداخلية 
 



14 
 

 

 

 

 
 

 

 اإلشراف 
 
 

 ؛ الأمانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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