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 2022/ 02  رقم اجتماع    
 2022  يناير   08  السبت ليوم  

 

  النعم   الس يد   اجمللس   رئيس برئاسة  اجامتعا    2022  يناير   08  السبتعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ومشاركة الأعضاء   ، ميارة 

 ؛ للرئيس   الأول اخلليفة   :                    حني   محمد  ▪

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :     القادري   فؤاد  ▪

 ؛ اجمللس   حماسب  :                     حفظي   الإل   عبد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :       معصيد   ميلود  ▪

 ؛ أأمي اجمللس  :     الهالل   جواد  ▪

 .اجمللس   ة أأمين  :     بلفقيه   صفية  ▪

 

 

 : الس يدة والسادة عن املشاركة يف هذا الاجامتع،   اعتذرفامي  

 ؛ للرئيس   الثان اخلليفة   :                    اخشيشن   أأمحد  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                    عمثون   املهدي  ▪

 ؛ اخلليفة اخلامس للرئيس  :      بلقشور   السالم عبد   ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :    سامل بمنسعود   محمد  ▪

 . أأمي اجمللس  :                    مشارك   مصطفى  ▪

 

 ، الأمي العام للمجلس. خوجة  الوحيد   عبد هذا الاجامتع الس يد   حرض وقد 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    
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 القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب 

 شؤون تنظميية  ▪

     الفرتة    ابعامتد  01/02/2022قرار رمق - 2022مرشوع اسرتاتيجية معل اجمللس برمس 

من  ، عىل أأن يمت عرضها عىل رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات، وأأن يمت تزنيلها يف خمططات معل 2027

 . مديري الوحدات الإدارية للمجلس  طرف 

     ترصحي الس يد رئيس الفريق احلريك ابنامتء فريقه   عنابلإعالن    2022/ 02/ 02قرار رمق

ابجلريدة    هذا الترصحي  ونرش،  2022يناير    18يف مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء    للمعارضة

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  85الرمسية للربملان وفقا لأحاكم املادة 

 الأس ئةل الشفهية  ▪

     مساءلهتا مضن   املربمجقطاعات احلكومية  ال  توزيع عىل   ابملوافقة   2022/ 02/ 03قرار رمق 

  25جلسة   ؛ 2022يناير    18جلسة  )  ورة اجلارية ادلجلسات الأس ئةل الشفهية املزمع عقدها قبل اختتام  

 . (2022جلسة فاحت فرباير و  ؛ 2022يناير 

 الترشيع  ▪

     بعد جلسة   2022يناير    18، يوم الثالاثء  جلسة عامة  بربجمة  2022/ 02/ 04قرار رمق

 مبشاريع القواني التالية: . ويتعلق الأمر لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القواني اجلاهزة الأس ئةل الشفهية،

رمق   - التصفية  قانون  املالية    23.21مرشوع  للس نة  املالية  قانون  بتنفيذ  املتعلق 

 ؛2019

الإطار للتعاون يف ميدان    –يوافق مبوجبه عىل التفاق    12.21مرشوع قانون رمق   -

ابلرابط يف  الطاقة   املوقع  التشاد،  املغربية وحكومة مجهورية  اململكة  بي حكومة    26واملعادن 

 ؛2020أأكتوبر 

رمق   - قانون  عام    21.21مرشوع  بروتوكول  عىل  مبوجبه  املتعلق   1988يوافق 

 ؛1988نومفرب  11، املعمتد بلندن يف 1966ابلتفاقية ادلولية خلطوط التحميل، لعام 

يوافق مبوجبه عىل النظام الأسايس للمنظمة الإسالمية    25.21مرشوع قانون رمق   -

للأمن الغذايئ اذلي اعمتده جملس وزراء خارجية منظمة التعاون الإساليم يف دورته الأربعي 

 ؛2013ديسمرب  12اإىل  9 املنعقدة بكوانكري )غينيا( من 
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رمق   - قانون  مبوجبه    42.21مرشوع  يوافق 

 مات بي ادلول العربية؛ عىل اتفاقية حترير التجارة يف اخلد

رمق   - قانون  مبوجبه    45.21مرشوع  يوافق 

املغربية   اململكة  العسكري بي حكومة  التعاون  اتفاق  عىل 

 ؛2021ماي    5وحكومة مجهورية رصبيا، املوقع ابلرابط يف  

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الأمم املتحدة بشأأن اتفاقات    47.21مرشوع قانون رمق   -

 ؛2018ديسمرب  20نبثقة من الوساطة، املعمتدة بنيويورك يف التسوية ادلولية امل 

قانون رمق   - املعمتد   49.21مرشوع  الأفريقي،  الش باب  يوافق مبوجبه عىل ميثاق 

 ؛2006يوليو   2بباجنول )غامبيا( يف 

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الاحتاد الأفريقي بشأأن أأمن    52.21مرشوع قانون رمق   -

الإلكرتون وحامية البياانت ذات الطابع الشخيص، املعمتدة مبالبو )غينيا الاس توائية( يف  الفضاء  

 ؛2014يونيو  27

يوافق مبوجبه عىل التفاقية املتعلقة ابلتعاون يف جمال    62.20مرشوع قانون رمق   -

فريقي اإ للساحل الأطليس مبنطقة  الساحلية  البحرية واملناطق  البيئة  الغربية  حامية وتدبري وتمنية  ا 

وعىل الربوتوكول    1981مارس    23والوسطى واجلنوبية )اتفاقية أأبيدجان(، املعمتدة بأأبيدجان يف  

امللحق هبا املتعلق ابلتعاون يف ميدان الوقاية من التلوث يف احلالت الصعبة، املعمتد بأأبيدجان يف  

لق ابلتلوث النامج عن  وعىل الربوتوكول الإضايف املتع   2011، كام مت تعديهل يف  1981مارس    23

يف   ديفوار(  )الكوت  ابسام  بغران  املعمتد  الربية،  والأنشطة  وعىل    2012يونيو    12املصادر 

الربوتوكول الإضايف املتعلق ابلقواعد واملعايري البيئية املطبقة يف جمال التنقيب واس تغالل النفط  

توكول الإضايف املتعلق ابلتدبري  وعىل الربو  2019يوليو    2والغاز يف البحر، املعمتد بأأبيدجان يف  

 . 2019يوليو  2املندمج للمناطق الساحلية، املعمتد بأأبيدجان يف 

     يداع  ابلإعالن    05/02/2022قرار رمق عضو الفريق   ،املستشار الس يد حلسن حدادعن اإ

، يف مس هتل جلسة  قرتح قانون حول "أ ليات تشجيع الس ياحة ادلاخلية"مل  ،الاس تقالل للوحدة والتعادلية 

 ، املقرتح عىل الفرق واجملموعات الربملانية واحلكومة  وتعممي،  2022يناير    18الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  

القانون املنصوص عليه   اللجنة اخملتصة بعد انرصام الأجل  اإىل  حالته  اإ النظام ادلاخيل  قبل  أأحاكم  مضن 

 للمجلس. 

     يداع  ابلإعالن    06/02/2022قرار رمق قرتح  للشغل مل  ادلميقراطية  الكونفدرالية   مجموعة عن اإ

يتعلق بتفويت أأصول رشكة سامري يف طور  ومقرتح قانون    يتعلق بتنظمي أأسعار احملروقات ابملغربقانون  

املغربية ادلوةل  القضائية حلساب  الثالاثء  التصفية  ليوم  الشفهية  الأس ئةل  جلسة  مس هتل  يناير    18، يف 

حالهتام اإىل اللجنة اخملتصة بعد    عممي وت،  2022 املقرتحي عىل الفرق واجملموعات الربملانية واحلكومة، قبل اإ

 انرصام الأجل القانون املنصوص عليه مضن أأحاكم النظام ادلاخيل للمجلس. 
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 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية  ▪

     الصادر عن  تقريرال   بتعممي  2022/ 02/ 07قرار رمق 

والبييئجمللس  ا والاجامتعي  "التنقل    موضوع يف    الاقتصادي 

عىل الفرق واجملموعات    املس تدام: حنو وسائل نقل مس تدامة ومتاحة"

 الربملانية. 

 

 قضااي للمتابعة 

للمجموعة  • الأول  املؤقتة    الاجامتع  الس نوية  املوضوعاتية  اجللسة  بتحضري  امللكفة 

بعد   2022يناير    18، يوم الثالاثء  قصد انتخاب مكتهبا  ابلش باب،لتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة  

 اجللسة العامة.

عداد تصور لتجويد منظومة  امل راسات  ادلكتب  خمرجات اخلربة املوكوةل مل  • لكف ابإ

 . تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس

ملساءةل الس يد رئيس احلكومة حول   اجللسة الشهرية املقبةلوموضوع   حتديد موعد •

 .الس ياسة العامة

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القواني املعروضة عىل اللجان ادلامئة.  •

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  85تفعيل مقتضيات املادة  •
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 01/2022اجتماع المكتب رقم   ▪

 2022يناير    03ليوم اإلثنين  

 

برئاسة رئيس اجمللس الس يد  اجامتعا    2022يناير    03عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثني  

 السادة: ومشاركة الأعضاء   النعم ميارة، 

 اخلليفة الأول للرئيس؛  :                    محمد حني  ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     فؤاد القادري  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                    املهدي عمثون  ▪

 حماسب اجمللس؛  :                     عبد الإل حفظي  ▪

 أأمي اجمللس؛  :                    مصطفى مشارك  ▪

 . اجمللس أأمي   :     جواد الهالل  ▪

 

 

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

 اخلليفة الثان للرئيس؛  :                    أأمحد اخشيشن  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد السالم بلقشور   ▪

 اجمللس؛  حماسب  :    محمد سامل بمنسعود  ▪

 اجمللس؛  حماسب  :     ميلود معصيد   ▪

 .أأمينة اجمللس  :     صفية بلفقيه  ▪

 

 ، الأمي العام للمجلس. خوجة  الوحيد   عبد حرض هذا الاجامتع الس يد   وقد 
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 الأس ئةل الشفهية  ▪

     الس يد جواد الهالل أأمينا للجلسة العامة اخملصصة ملساءةل الس يد    ابنتداب  01/01/2022قرار رمق

رئيس احلكومة حول "خمطط اجليل الأخرض ورهاانت التمنية القروية والعداةل اجملالية"، ليوم الثالاثء  

 عىل الساعة الثالثة بعد الزوال. 2022يناير  04

 الترشيع  ▪

     يداع مجموعة اابلإعالن    01/2022/ 02قرار رمق لعداةل الاجامتعية ملقرتح قانون "يقيض بتغيري  عن اإ

( يتعلق بسن 2020مارس    23)  1441من رجب    28صادر يف    2.20.292املرسوم بقانون رمق  

جراءات الإعالن عهنا، املصادق عليه مبوجب القانون رمق   أأحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ

رمق    23.20 الرشيف  الظهري  بتنفيذه  يف  صاد  1.20.60الصادر  ماي   28)  1441شوال    5ر 

حاةل املقرتح اإىل احلكومة 2022يناير    04("، يف مس هتل جلسة الأس ئةل ليوم الثالاثء  2020 ، واإ

حالته اإىل اللجنة اخملتصة بعد انرصام الأجل القانون املنصوص   والفرق واجملموعات الربملانية، قبل اإ

 عليه مضن أأحاكم النظام ادلاخيل للمجلس. 

     حاةل   01/2022/ 03قرار رمق التصفية رمق    ابإ قانون  املالية    23.21مرشوع  بتنفيذ قانون  املتعلق 

 اإىل جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية.  2019للس نة املالية 

 تقيمي الس ياسات العمومية  ▪

     مبارشة بعد جلسة الأس ئةل، موعدا 2022يناير    18يوم الثالاثء  بتحديد    2022/ 01/ 04قرار رمق ،

امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات  لعقد الاجامتع الأول للمجموعة املوضوعاتية املؤقتة  

 قصد انتخاب مكتهبا.  العمومية املرتبطة ابلش باب، 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية  ▪

     رمق الاقتصادي    النابلإع   05/01/2022قرار  للمجلس  الس نوي  ابلتقرير  اجمللس  توصل  عن 

،  2022يناير    04يف مس هتل جلسة الأس ئةل ليوم الثالاثء    2020والاجامتعي والبييئ برمس س نة  

 وتعممي التقرير عىل الفرق واجملموعات الربملانية. 
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 العالقات اخلارجية  ▪

     يف أأشغال املؤمتر الرابع للربملان    ابملشاركة  06/01/2022قرار رمق

العربية املزمع عقده يوم   العامة   2022فرباير    19العريب ورؤساء اجملالس والربملاانت  الأمانة  مبقر 

جلامعة ادلول العربية ابلقاهرة، ويف أأشغال اللجنة التحضريية املكونة من رئيس الربملان العريب وممثيل  

العربي والربملاانت  اجملالس  يوم  رؤساء  املمتدة من  الفرتة  يوم    15ة خالل  غاية  نفس   17اإىل  من 

 الشهر، لإعداد مرشوع الوثيقة اليت س تصدر عن املؤمتر وترفع اإىل القمة العربية املقبةل. 

     رمق عضوا مضن   ابنتداب   07/01/2022قرار  حفظي  الإل  عبد  الس يد  اجمللس  مكتب  عضو 

 اجملموعة الربملانية رفيعة املس توى للعلوم والتكنولوجيا ابلربملان العريب.

 

 قضااي للمتابعة 

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

القانون   التنظميي رمق    51.07التنظميي رمق  طبقا لأحاكم  القانون  بتمتمي  املتعلق   32.97يقيض 

 مبجلس املستشارين. 

عداد تصور لتجويد منظومة تدبري املوارد  خمرجات اخلربة املوكوةل مل  • كتب ادلراسات امللكف ابإ

 البرشية دلى اجمللس. 

موعد  • رئيس   حتديد  الس يد  ملساءةل  املقبةل  الشهرية  اجللسة  الس ياسة وموضوع  حول  احلكومة 

 العامة.

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القواني املعروضة عىل اللجان ادلامئة.  •

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  85تفعيل مقتضيات املادة  •

تنظمي جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية ابجمللس لزايرتي ميدانيتي للك من   •

 ادلاخةل" وورش "بناء ميناء ادلاخةل الأطليس".  - نيت ورش "الطريق الرسيع تز 

خمرجات اللقاء التواصيل عن بعد بي رئيس جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة، ورئيس   •

الإثني   يوم  حوميد،  عيل  الس يد محمد  الإفريقي،  الربملان  لالحتاد  التنفيذية  يناير    03اللجنة 

 عىل الساعة الثالثة بعد الزوال. 2022

 

 مجلس المستشارين  
 

 

   2022  يناير   18  / 642العدد  - النشرة الداخلية 
 



9 
 

 

 

عمومية للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية  جلسة     ▪
 جاهزة. 

مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشفهية، جلسة عامة    2022يناير    18الثالاثء    هيوم  جملس املستشارين   يعقد 

 :ترشيعية، ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة التالية

 ؛ 2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  23.21مرشوع قانون التصفية رمق  ▪

طار للتعاون يف ميدان الطاقة واملعادن بي حكومة الإ   –يوافق مبوجبه عىل التفاق    12.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2020أأكتوبر  26اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشاد، املوقع ابلرابط يف  

املتعلق ابلتفاقية ادلولية خلطوط التحميل،   1988يوافق مبوجبه عىل بروتوكول عام    21.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 1988رب نومف 11، املعمتد بلندن يف 1966لعام  

يوافق مبوجبه عىل النظام الأسايس للمنظمة الإسالمية للأمن الغذايئ اذلي اعمتده    25.21مرشوع قانون رمق   ▪

  12اإىل    9جملس وزراء خارجية منظمة التعاون الإساليم يف دورته الأربعي املنعقدة بكوانكري )غينيا( من  

 ؛ 2013ديسمرب 

 اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات بي ادلول العربية؛  يوافق مبوجبه عىل 42.21مرشوع قانون رمق  ▪

يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون العسكري بي حكومة اململكة املغربية وحكومة    45.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2021ماي   5مجهورية رصبيا، املوقع ابلرابط يف 

أأن اتفاقات التسوية ادلولية املنبثقة من  يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الأمم املتحدة بش  47.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2018ديسمرب  20الوساطة، املعمتدة بنيويورك يف 

يوليو    2يوافق مبوجبه عىل ميثاق الش باب الأفريقي، املعمتد بباجنول )غامبيا( يف    49.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2006

قانون رمق   ▪ الأفريقي بش  52.21مرشوع  اتفاقية الاحتاد  الإلكرتون وحامية يوافق مبوجبه عىل  الفضاء  أأمن  أأن 

 ؛ 2014يونيو  27البياانت ذات الطابع الشخيص، املعمتدة مبالبو )غينيا الاس توائية( يف 

يوافق مبوجبه عىل التفاقية املتعلقة ابلتعاون يف جمال حامية وتدبري وتمنية البيئة البحرية    62.20مرشوع قانون رمق   ▪

املعمتدة  أأبيدجان(،  )اتفاقية  واجلنوبية  والوسطى  الغربية  فريقيا  اإ مبنطقة  الأطليس  للساحل  الساحلية  واملناطق 

لحق هبا املتعلق ابلتعاون يف ميدان الوقاية من التلوث يف  وعىل الربوتوكول امل   1981مارس    23بأأبيدجان يف  

بأأبيدجان يف   وعىل الربوتوكول الإضايف    2011، كام مت تعديهل يف  1981مارس    23احلالت الصعبة، املعمتد 

 2012يونيو    12املتعلق ابلتلوث النامج عن املصادر والأنشطة الربية، املعمتد بغران ابسام )الكوت ديفوار( يف  

ىل الربوتوكول الإضايف املتعلق ابلقواعد واملعايري البيئية املطبقة يف جمال التنقيب واس تغالل النفط والغاز يف وع

وعىل الربوتوكول الإضايف املتعلق ابلتدبري املندمج للمناطق الساحلية،   2019يوليو    2البحر، املعمتد بأأبيدجان يف  

 .2019يوليو  2املعمتد بأأبيدجان يف 

   2022  يناير   18  / 642العدد  - النشرة الداخلية  
 

 مجلس المستشارين 
 

 

 جدول أعمال المجلس...

والمؤقتة....    
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   والتنمية االقتصادية لجنة المالية والتخطيط   ▪
 

مرشوع قانون التصفية رمق    صادقت خالل ابلإجامع عىل  2022يناير    04  عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء

 . 2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  23.21

وذكل عىل مس توى لك من    2019ويأأيت هذا املرشوع لتثبيت النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة،  

حيث يتضمن عرش مواد تريم  املزيانية العامة واحلساابت اخلصوصية للخزينة ومرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل،  

 أأحاكهما ابلأساس اىل: 

اثبات النتاجئ الهنائية ملوارد ونفقات املزيانية العامة واحلساابت اخلصوصية للخزينة ومرافق ادلوةل   •

 املسرية بصورة مس تقةل؛ 

 فتح اعامتدات اإضافية لتسوية التجاوزات املسجةل يف نفقات التس يري ونفقات ادلين العمويم؛  •

 ؛2019اعامتدات التس يري غري املس هتلكة عند انهتاء الس نة املاليةالغاء  •

الس نة   • انهتاء  عند  املس هتلكة  غري  التس يري  اعامتدات  ابلنفقات  2018املالية  الغاء  الزتامات  حمل 

 للمملكة؛ مؤرش علهيا من قبل مصاحل اخلزينة العامة 

 ؛2019بيان اعامتدات الاستامثر املتوفرة يف هناية الس نة املالية  •

 نقل زايدة املوارد عىل النفقات ابلنس بة للمزيانية العامة لتخصم من املكشوف يف حساب اخلزينة؛  •

ضبط الرصيد ادلائن أأو املدين للك صنف من أأصناف احلساابت اخلصوصية للخزينة عند هناية   •

 .2019املالية الس نة 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

اللجان الدائمة....  ال  أشغ  

والمؤقتة....    

   2022  يناير   18  / 642العدد  - النشرة الداخلية 
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 لجنة الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.  ▪
 

خصص لدلراسة  2022يناير    05عقدت اللجنة اجامتعا يوم الأربعاء  

 مشاريع القواني التالية: والتصويت عىل 

الإطار    –يوافق مبوجبه عىل التفاق    12.21مرشوع قانون رمق   ▪

للتعاون يف ميدان الطاقة واملعادن بي حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشاد، املوقع ابلرابط  

 ؛ 2020أأكتوبر  26يف 

رمق   ▪ قانون  عام    21.21مرشوع  بروتوكول  عىل  مبوجبه  ادلولية خلطوط    1988يوافق  ابلتفاقية  املتعلق 

 ؛ 1988نومفرب  11، املعمتد بلندن يف 1966التحميل، لعام 

يوافق مبوجبه عىل النظام الأسايس للمنظمة الإسالمية للأمن الغذايئ اذلي    25.21مرشوع قانون رمق   ▪

  9بكوانكري )غينيا( من    اعمتده جملس وزراء خارجية منظمة التعاون الإساليم يف دورته الأربعي املنعقدة

 ؛ 2013ديسمرب  12اإىل 

 يوافق مبوجبه عىل اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات بي ادلول العربية؛  42.21مرشوع قانون رمق  ▪

يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون العسكري بي حكومة اململكة املغربية وحكومة    45.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2021ماي   5ط يف مجهورية رصبيا، املوقع ابلراب 

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الأمم املتحدة بشأأن اتفاقات التسوية ادلولية املنبثقة   47.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2018ديسمرب  20من الوساطة، املعمتدة بنيويورك يف 

يوليو   2يوافق مبوجبه عىل ميثاق الش باب الأفريقي، املعمتد بباجنول )غامبيا( يف    49.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2006

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الاحتاد الأفريقي بشأأن أأمن الفضاء الإلكرتون وحامية    52.21مرشوع قانون رمق   ▪

 ؛ 2014يونيو  27البياانت ذات الطابع الشخيص، املعمتدة مبالبو )غينيا الاس توائية( يف 

تعاون يف جمال حامية وتدبري وتمنية البيئة يوافق مبوجبه عىل التفاقية املتعلقة ابل  62.20مرشوع قانون رمق  ▪

فريقيا الغربية والوسطى واجلنوبية )اتفاقية أأبيدجان(،   البحرية واملناطق الساحلية للساحل الأطليس مبنطقة اإ

وعىل الربوتوكول امللحق هبا املتعلق ابلتعاون يف ميدان الوقاية من    1981مارس    23املعمتدة بأأبيدجان يف  

احلال يف  يف  التلوث  بأأبيدجان  املعمتد  الصعبة،  يف  1981مارس    23ت  تعديهل  مت  كام  وعىل   2011، 

)الكوت   بغران ابسام  املعمتد  الربية،  والأنشطة  املصادر  عن  النامج  ابلتلوث  املتعلق  الإضايف  الربوتوكول 

بقة يف جمال وعىل الربوتوكول الإضايف املتعلق ابلقواعد واملعايري البيئية املط   2012يونيو    12ديفوار( يف  

وعىل الربوتوكول الإضايف   2019يوليو  2التنقيب واس تغالل النفط والغاز يف البحر، املعمتد بأأبيدجان يف 

 .2019يوليو  2املتعلق ابلتدبري املندمج للمناطق الساحلية، املعمتد بأأبيدجان يف 

 

 وقد صادقت اللجنة عىل هذه املشاريع ابلإجامع. 

 

 مجلس المستشارين  
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.  ▪
  

 ( شهقاعة عاكعىل الساعة احلادية عرشة صباحا ) 2022يناير  26 الاربعاء 

عىل     والتصويت  التعديالت  يف  رمق  البت  قانون  والوساطة   95.17مرشوع  ابلتحكمي  يتعلق 

 التفاقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجان الدائمة....  اجتماعات    برنامج  

والمؤقتة....    
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 المعتمدة لدى المملكة المغربية استقبال سفيرة المملكة األردنية الهاشمية   ▪
 

النعم   الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  اس تقبل 

اململكة  املعمتدة دلى  الهامشية  الأردنية  اململكة  سفرية  ميارة، 

يناير    12املغربية، الس يدة جامنة غناميت، وذكل يومه الأربعاء  

 مبقر جملس املستشارين. 2022

ميارة، رئيس  يف بداية هذا اللقاء أأشاد الس يد النعم  

اململكة  التارخيية اليت جتمع بي  جملس املستشارين ابلروابط 

املغربية واململكة الأردنية الهامشية الشقيقة واليت تمتزي ابملتانة 

عاهيل  بي  املمتزية  الأخوية  العالقة  من  واملس متدة  والعمق، 

البدلين، صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأأخيه  

 ةل املكل عبد هللا الثان بن احلسي حفظه هللا،صاحب اجلال 

ويف هذا الإطار نوه الس يد النعم ميارة مبس توى التعاون القامئ بي البدلين يف خمتلف اجملالت الاقتصادية  

للتعاون  كبرية  وفرص  ومؤهالت  اإماكانت  توفر  حبمك  أأكرث  به  لالرتقاء  املشرتك  وابلسعي  والثقافية،  والس ياحية 

 املشرتك وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بي البدلين. والاستامثر 

كام ذكر رئيس جملس املستشارين ابدلعوة املوهجة اإىل الس يد فيصل الفايز رئيس جملس الأعيان الأردن، 

فريقيا   للقيام بزايرة معل للمملكة، كام وجه ل بصفته رئيسا لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

رش للرابطة واملنتدى الربملان للحوار مع جمالس الش يوخ  والعامل العريب، دعوة للمشاركة يف أأشغال املؤمتر احلادي ع 

 بأأمرياك الالتينية والكراييب املزمع عقدها ابلرابط خالل شهر مارس القادم. 

هذا وأأكد رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة، عىل أأمهية حبث الس بل والوسائل اليت من شأأهنا 

الاستامثرات ودمع  الاقتصادي  التعاون  الأعامل   تطوير  رجال  بي  التقارب  تسهيل  اإىل  داعيا  التمنية،  وحتقيق 

ابململكتي، وادلور اذلي ميكن أأن يلعبه جملس املستشارين بفضل تركيبته اليت تضم املكوانت الاقتصادية واملهنية  

 والنقابية. 

 

 

 

 

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية... 

والمؤقتة....    
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هجهتا عربت الس يدة السفرية جامنة غناميت، عن متانة العالقات  من  

اليت جتمع بي اململكة الأردنية الهامشية واململكة املغربية، وبي الشعبي الشقيقي  

وتبادل   البدلين،  بي  الثنائية  العالقات  تعزيز  اإىل  ودعت  واملغريب،  الأردن 

 جددة ويف التخصصات املرتبطة بقطاعات الس ياحة الرتاثية اخلربات يف جمالت التأأهيل املهين والطاقات املت 

وأأكد اجلانبان عىل مواصةل العمل عىل تعزيز وتوطيد عالقات التعاون الربملان ابلتنس يق بي برملان البدلين،  

القضااي الإقلميية وادلولية حول  الربملانية  احملافل  خمتلف  البدلين يف  برملان  بي  والتشاور  التنس يق  ذات  وتكثيف   

الاهامتم املشرتك، ودمع لك املبادرات اليت من شأأهنا ادلفاع عن القضااي العليا والثوابت الوطنية، وتعميق وتوطيد  

 العالقات املمتزية بي البدلين والشعبي الشقيقي. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستشارين مجلس   
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 اإلشراف 
 
 

 ؛ الأمانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)53728134الهاتف: 

 (212+)537728134الفاكس:

 Bulletin.internecc@gmail.com الإلكرتون:الربيد  



16 
 

 www.chambredesconseillers.ma :العنوان الإلكرتون 


