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 2022/ 04اجتماع رقم    
 2022  يناير   24  اإلثنين ليوم  

 – بالغ   -
 

خصص ،  ميارة  النعم  الس يد  اجمللس  رئيس  برئاسة  اجامتعا  2022  يناير  24  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 .اجمللس جدول أ عاملللتداول يف 

عند  ،  الاجامتع  هذا  مس هتل  يف  املكتب  أ عضاء  والسادة  اجمللس  رئيس  الس يد  من   160الفصل    أ حاكمتوقف 

والهيئات  واذلي    ادلس تور، املؤسسات  عىل  الفصول    املنصوصيوجب  يف  ىل    161علهيا  عن   ،170اإ تقرير  تقدمي 

دراج   تقرر، حيث  موضوع مناقشة من قبل الربملان  أ عاملها مرة واحدة يف الس نة عىل ال قل، يكون  املوضوع   هذا   اإ

أ جل  ،  اجمللسني  بني  التنس يق  جلنةاجامتع    أ عامل  جدول  مضن وفق  حتديد  من  املذكورة،  التقارير  مناقشة  طريقة 

 . للمجلسني نيي ادلاخل  النظامنياملنصوص علهيا مضن مقتضيات  الضوابط

ادلس تورية  مس توى عىل   ابملؤسسات  اجمللس  والاجامتعي ،  عالقات  الاقتصادي  اجمللس  برأ ي  توصهل  ثر  اإ وعىل 

يف مس هتل دورة أ بريل  قرر مكتب اجمللس عقد لقاء درايس  "،  ومدمجمسؤول  حتول رمقي    حنو"والبييئ يف موضوع  

 ملناقشة خمرجات الرأ ي املذكور.املقبةل 

جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  ، وافق مكتب اجمللس عىل جدول أ عامل  العمل احلكويموعىل مس توى مراقبة  

س  2022يناير    25 واليت  ال ولحم  خصصي ،  ولوج   حول  واملالية  الاقتصاد   وزيرة   الس يدة   ملساءةل  ورها  "تيسري 

الانتقال    وزيرة  الس يدة  حمورها الثاين ملساءةلو   ،املقاولت للمتويل ودمع تنافس ية املقاولت وخلق فرص الشغل"

 "املراحل ال ساس ية لتنفيذ اسرتاتيجية الانتقال الطايق حنو تمنية مس تدامة".حول الطايق والتمنية املس تدامة 

يداع  ، الترشيع  مس توى   وعىل  كام أ خذ    مقرتحات قوانني من دلن أ عضاء عن اجمللس.  أ ربعأ خذ مكتب اجمللس علام ابإ

تبقيا قيد ادلرس  ابلتغطية الصحية ال ساس ية،  يتعلقان    قانونني  ملرشوعياحلكومة  رئيس  مكتب اجمللس علام بسحب  

 منذ الولية السابقة.

أ عضاء اجملموعة اخلاصة ابملتوسط والرشق ال وسط   ابقرتاحمكتب اجمللس    رحب  ،العالقات اخلارجية  مس توىعىل  و 

 . املقبلمارس شهر للمملكة خالل  زايرة رمسيةب القيام التابعة للجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل ال طلس 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    
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 2022/ 03اجتماع رقم    
 2022  يناير   17  اإلثنين ليوم  

 

يوم   املستشارين  جملس  مكتب    النعم   الس يد   اجمللس   رئيس برئاسة  اجامتعا    2022  يناير   17  الإثننيعقد 

 السادة: ومشاركة ال عضاء   ، ميارة 

 ؛ للرئيس   ال ول اخلليفة   :                    حنني   محمد  ▪

 ؛ للرئيس   الثاين اخلليفة   :                    اخشيشن   أ محد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :    سامل بمنسعود   محمد  ▪

 ؛ اجمللس   حماسب  :                     حفظي   الإل   عبد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :       معصيد   ميلود  ▪

 ؛ أ مني اجمللس  :     الهالل   جواد  ▪

 . أ مني اجمللس  :                    مشارك   مصطفى  ▪

 

 

 : الس يدة والسادة عن املشاركة يف هذا الاجامتع،   اعتذرفامي  

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :     القادري   فؤاد  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                    عمثون   املهدي  ▪

 ؛ اخلليفة اخلامس للرئيس  :      بلقشور   السالم عبد   ▪

 .اجمللس   ة أ مين  :     بلفقيه   صفية  ▪

 

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

 

 شؤون تنظميية  ▪

     الس يدة   مع   2022  يناير  19  ال ربعاء  يوم   تنس يقي   اجامتع   بعقد   2022/ 03/ 01قرار رمق  

  العمل   خمطط"  بشأ ن  الندوات،  بقاعة  صباحا  عرش   احلادية  الساعة  عىل  واجملموعات  الفرق  رؤساء  والسادة

 ".  2022- 2027 برمس الفرتة املستشارين جمللس الاسرتاتيجي

     رمق الإثنني  بتحديد    2022/ 03/ 02قرار  املنتدى   2022فرباير    21يوم  لعقد  موعدا 

 احلوار الاجامتعي.الربملاين ادلول السادس للعداةل الاجامتعية يف موضوع 

 ادلس تورية   املؤسسات   مع   العالقة  ▪

     رمق للمشاركة،  ابنتداب  03/03/2022قرار  حفظي  الإل  عبد  الس يد    الس يد  عن  نيابة 

أ شغال اللقاء التواصيل اذلي يعزتم اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ تنظميه عن    يف   رئيس اجمللس،

لتقدمي خمرجات الرأ ي الصادر عن  صباحا،    والنصف  عىل الساعة العارشة   2022يناير    19بعد يوم ال ربعاء  

 ومدمج". هذا ال خري يف موضوع "حنو حتول رمقي مسؤول 

     عداد جرد  بتلكيف    2022/ 03/ 04قرار رمق املوهجة   للتقارير الس نويةوتصنيف  الإدارة ابإ

قبل هيئات   ىل اجمللس من  قبل الربملان وفق أ حاكم الفصل    ،احلاكمةاإ واليت تكون موضوع مناقشة من 

 وعرضها عىل أ نظار مكتب اجمللس يف اجامتعه املقبل.  من ادلس تور، 160

 الشفهية ال س ئةل   ▪

     عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم    ابملوافقة   2022/ 03/ 05قرار رمق

الزوال  2022يناير    18الثالاثء   بعد  الثالثة  الساعة  اخلليفة  ،  عىل  الس يد    الثاين برئاسة  أ محد  للرئيس 

ىل    موجهال ول    حموراين:  سؤالان   يضم  واذليوالس يد مصطفى مشارك يف أ مانة اجللسة،    اخشيشن اإ

احلكومة  "س ياسة  حول  والكفاءات  والشغل  الصغرى  واملقاوةل  الاقتصادي  الإدماج  وزير  الس يد 

فرصة شغل مبارش يف أ وراش مؤقتة خالل    250.000خبصوص تزنيل برانمج أ وراش، الرايم لإحداث  

ىلالثاين  و ”،  2023و   2022سنيت   لس ياسة  الس يد وزير الصناعة والتجارة حول "أ فاق ورهاانت ا  موجه اإ

 الصناعية ابملغرب". 

   2022  يناير   25  / 643العدد  - النشرة الداخلية  
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 الترشيع  ▪

     عىل جدول أ عامل   ابملوافقة   03/2022/ 06قرار رمق

 بعد جلسة ال س ئةل الشفهية،مبارشة    2022يناير    18يوم الثالاثء  اليت س يعقدها اجمللس    عامةاللسة  اجل 

لدلراسة  والس يد مصطفى مشارك يف أ مانة اجللسة،    اخشيشن  أ محدللرئيس الس يد    الثاين برئاسة اخلليفة  

 التالية:  اجلاهزة  النصوص الترشيعيةوالتصويت عىل 

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

الطاقة  الإطار للتعاون يف ميداين    –يوافق مبوجبه عىل التفاق    12.21مرشوع قانون رمق   •

أ كتوبر    26واملعادن بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشاد، املوقع ابلرابط يف  

 ؛2020

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

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

يوافق مبوجبه عىل النظام ال سايس للمنظمة الإسالمية لل من   25.21مق  مرشوع قانون ر •

ال ربعني  دورته  يف  الإساليم  التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  جملس  اعمتده  اذلي  الغذايئ 

ىل  9املنعقدة بكوانكري )غينيا( من   ؛2013ديسمرب  12اإ

يف اخلدمات بني ادلول يوافق مبوجبه عىل اتفاقية حترير التجارة    42.21مرشوع قانون رمق   •

 العربية؛

يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون العسكري بني حكومة اململكة  45.21مرشوع قانون رمق  •

 ؛2021ماي  5املغربية وحكومة مجهورية رصبيا، املوقع ابلرابط يف 

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية ال مم املتحدة بشأ ن اتفاقات التسوية   47.21مرشوع قانون رمق   •

 ؛2018ديسمرب  20لية املنبثقة من الوساطة، املعمتدة بنيويورك يف ادلو 

رمق   • قانون  بباجنول   49.21مرشوع  املعمتد  ال فريقي،  الش باب  ميثاق  عىل  مبوجبه  يوافق 

 ؛ 2006يوليو  2)غامبيا( يف 

رمق   • قانون  الفضاء    52.21مرشوع  أ من  بشأ ن  ال فريقي  الاحتاد  اتفاقية  عىل  مبوجبه  يوافق 

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

 ؛2014يونيو  27

 

 

 

   2022  يناير   25  / 643العدد  - النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين 
 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

يوافق مبوجبه عىل التفاقية املتعلقة ابلتعاون يف جمال حامية وتدبري    62.20مرشوع قانون رمق   •

فريقي ا الغربية والوسطى  وتمنية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للساحل ال طلس مبنطقة اإ

وعىل الربوتوكول امللحق   1981مارس    23واجلنوبية )اتفاقية أ بيدجان(، املعمتدة بأ بيدجان يف  

هبا املتعلق ابلتعاون يف ميدان الوقاية من التلوث يف احلالت الصعبة، املعمتد بأ بيدجان يف 

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

يف   ديفوار(  )الكوت  ابسام  بغران  املعمتد  الربية،  وال نشطة  املصادر    2012يونيو    12عن 

التنقيب   جمال  يف  املطبقة  البيئية  واملعايري  ابلقواعد  املتعلق  الإضايف  الربوتوكول  وعىل 

يف   بأ بيدجان  املعمتد  البحر،  يف  والغاز  النفط  الربو  2019يوليو    2واس تغالل  توكول وعىل 

 .2019يوليو  2الإضايف املتعلق ابلتدبري املندمج للمناطق الساحلية، املعمتد بأ بيدجان يف 

     رمق عقد ابدلعوة    03/2022/ 07قرار  ىل  الثالاثء    اجامتع   اإ يوم  الرؤساء  يناير   18ندوة 

 ، لرتتيب أ شغال اجللسة العامة الترشيعية. عىل الساعة احلادية عرش صباحا 2022

 العالقات اخلارجية  ▪

     الس يد رئيس جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية ابنتداب    03/2022/ 08رمق  قرار

يف أ شغال ورشة العمل عن بعد اليت يعزتم الربملان العريب عقدها يوم الثالاثء  للمشاركة، ابمس اجمللس،  

فرباير   الرؤى    2022فاحت  وتبادل  التشاور  أ جل  أ ن  من  جيب  اليت  والقضااي  املواضيع  حول  واملقرتحات 

مرشوع  جلنة   يتضمهنا  عداده  اإ عىل  تعمل  اذلي  املرأ ة،  ضد  العنف  ملاكحفة  العريب  الاسرتشادي  القانون 

 الشؤون الاجامتعية والرتبوية والثقافية واملرأ ة والش باب التابعة للربملان العريب. 

     للمشاركة يف اخلليفة ال ول للرئيس الس يد محمد حنني  ابنتداب    09/03/2022رمق  قرار

 . 2022فرباير  18و 17لالحتاد الربملاين العريب املزمع عقده ابلقاهرة يويم  32الــأ شغال املؤمتر 
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 خمتلفات  ▪

     أ جل    4  ابنتداب   2022/ 03/ 10رمق  قرار من  اجمللس  عن  اللجنة  أ عضاء  ىل  اإ الانضامم 

، واليت املنتدى العاملي للامءالنسخة التاسعة من    فعاليات  يفالوطنية اليت مت تشكيلها للتحضري للمشاركة  

ىل  21  يوم  منس تحتضهنا العامصة الس نغالية دأاكر خالل الفرتة املمتدة   حتت   2022مارس    26  غاية يوم   اإ

 . شعار "ال من املايئ من أ جل السالم والتمنية"

     تنظمي لقاءين دراس يني برشاكة مع اللجنة الوطنية   عىل ابملوافقة    2022/ 11/03قرار رمق

ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص وجلنة احلق يف احلصول عىل املعلومات، ال ول حول القانون 

حبامية ال شخاص اذلاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص، يوم الثالاثء  املتعلق    08.09رمق  

املتعلق ابحلق يف احلصول   31.13عىل الساعة العارشة صباحا، والثاين حول القانون رمق    2022فاحت فرباير  

   عىل املعلومات، يف موعد سيمت حتديده لحقا خالل دورة أ بريل املقبةل.

 

 للمتابعة قضااي  

للمجموعة  • ال ول  املؤقتة    الاجامتع  الس نوية  املوضوعاتية  اجللسة  بتحضري  امللكفة 

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

 اجللسة العامة.

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

 . تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس

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

 .الس ياسة العامة

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اللجان ادلامئة.  •

 اجلارية.موعد اختتام دورة أ كتوبر  •
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 عمومية للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة. جلسة   

مبارشة بعد جلسة ال س ئةل الشفهية، جلسة عامة    2022يناير    18يوم الثالاثء    جملس املستشارين  عقد 

 :اجلاهزة التالية يةالترشيع  عىل النصوصصادق خاللها  ترشيعية، 

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

الإطار للتعاون يف ميداين الطاقة واملعادن بني حكومة   –التفاق  يوافق مبوجبه عىل    12.21مرشوع قانون رمق   ▪

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

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

 ؛ 1988نومفرب  11دن يف ، املعمتد بلن1966لعام  

يوافق مبوجبه عىل النظام ال سايس للمنظمة الإسالمية لل من الغذايئ اذلي اعمتده    25.21مرشوع قانون رمق   ▪

من   )غينيا(  بكوانكري  املنعقدة  ال ربعني  دورته  يف  الإساليم  التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  ىل    9جملس    12اإ

 ؛ 2013ديسمرب 

 ق مبوجبه عىل اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات بني ادلول العربية؛ يواف  42.21مرشوع قانون رمق  ▪

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

 ؛ 2021ماي   5مجهورية رصبيا، املوقع ابلرابط يف 

رمق   ▪ قانون  ال مم  47.21مرشوع  اتفاقية  عىل  مبوجبه  املنبثقة من  يوافق  ادلولية  التسوية  اتفاقات  املتحدة بشأ ن   

 ؛ 2018ديسمرب  20الوساطة، املعمتدة بنيويورك يف 

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

 ؛ 2006

رمق   ▪ قانون  الاحتاد  52.21مرشوع  اتفاقية  عىل  مبوجبه  وحامية   يوافق  الإلكرتوين  الفضاء  أ من  بشأ ن  ال فريقي 

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

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

املعمتدة  أ بيدجان(،  )اتفاقية  واجلنوبية  والوسطى  الغربية  فريقيا  اإ مبنطقة  ال طلس  للساحل  الساحلية  واملناطق 

وعىل الربوتوكول امللحق هبا املتعلق ابلتعاون يف ميدان الوقاية من التلوث يف    1981مارس    23بأ بيدجان يف  

املع  الصعبة،  يف  احلالت  بأ بيدجان  يف  1981مارس    23متد  تعديهل  مت  كام  الإضايف    2011،  الربوتوكول  وعىل 

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

تنقيب واس تغالل النفط والغاز يف وعىل الربوتوكول الإضايف املتعلق ابلقواعد واملعايري البيئية املطبقة يف جمال ال 

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

 .2019يوليو  2املعمتد بأ بيدجان يف 

 

 مجلس المستشارين  
 

 

... الجلسات العمومية  

والمؤقتة....    
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.  ▪
  

 قاعة عاكشه(  العارشة والنصفعىل الساعة  2022يناير  31 الإثنني( 

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

 التفاقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللجان الدائمة....  اجتماعات    برنامج  

والمؤقتة....    
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يتباحث هاتفيا مع رئيس المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي   رئيس مجلس المستشارين  ▪
  .التعاون الثنائي والتنسيق حيال مختلف القضايا 

 

أ جرى الس يد النعم ميارة رئيس جملس  

الش يوخ   جمالس  رابطة  ورئيس  املستشارين، 

أ فريقيا  يف  املامثةل  واجملالس  والعامل    والشورى 

العريب، مباحثات خالل اتصال هاتفي مع الس يد  

الاحتادي   الوطين  اجمللس  رئيس  غباش   - صقر 

معق   مؤكدا  التعاون..  أ وجه  تعزيز  س بل  حول 

بني   جتمع  اليت  املمتزية  التارخيية  الثنائية  العالقات 

اململكة املغربية ودوةل الإمارات الشقيقة وتعاوهنام  

ص القيادة الرش يدة  يف العديد من اجملالت، وحر 

للبدلين عىل تعزيز العالقات وتطويرها يف خمتلف القطاعات احليوية وفق رؤية تسترشف أ فاق املس تقبل مبا خيدم  

 .مصاحل البدلين والشعبني الشقيقني

وجدد رئيس جملس املستشارين ادلعوة للس يد صقر غباش حلضور املؤمتر القادم لرابطة جمالس الش يوخ  

 .س املامثةل يف أ فريقيا والعامل العريب املزمع عقدة يف مدينة الرابط مطلع مارس املقبلوالشورى واجملال

الاهامتم   ذات  القضااي  خمتلف  حيال  والتنس يق  التواصل  تعزيز  وأ مهية  الثنايئ  التعاون  التصال  تناول 

نشاء جلنة صداقة برملانية وتبادل الزايرات واخلربات وتعزيز ال  تنس يق والتشاور الربملاين يف  املشرتك والتفاق عىل اإ

 .املشاراكت الربملانية، مبا يسهم يف تعزيز عالقات التعاون الثنائية القامئة بني البدلين يف خمتلف اجملالت

أ عرب الس يد صقر غباش عن اعزتازه بدعوته حلضور مؤمتر رابطة جمالس الش يوخ والشورى مؤكدا  و 

بط التعاون بني ادلول العربية وال فريقية يف مجيع اجملالت مبا يكفل التنس يق  أ مهية دور الربملاانت يف تقوية وتعزيز روا

و  العربية  لدلول  املشرتكة  والتطلعات  املصاحل  عن  ادلفاع  يكفل  ما  لك  يف  جرس والتشاور  دور  ولعب  ال فريقية 

 .للتواصل بني املنطقتني، وتقوية عالقات التعاون والرشاكة يف خمتلف اجملالت 

الس يد دوةل    وقدم  لزايرة  املستشارين،  جملس  رئيس  ميارة  النعم  الس يد  ىل  اإ رمسية  دعوة  غباش  صقر 

 .الإمارات

 
 
 

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية... 

والمؤقتة....    
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رئيس مجلس المستشارين يشيد بالعالق ات المغربية البحرينية   ▪
ويؤكد السعي لتعزيز التعاون التشريعي بين المملكتين  

  .الشقيقتين 

  

جملس   رئيس  املستشارين،  أ جرى 

الس يد النعم ميارة، اتصالا هاتفياا مع الس يد عيل  

الشورى   جملس  رئيس  الصاحل،  صاحل  بن 

العالقات   به  متتاز  ما  عىل  خالل  أ كد  ابلبحرين، 

ومملكة  املغربية  اململكة  بني  الوطيدة  ال خوية 

البحرين الشقيقة، والاهامتم املتواصل من قياديت  

ز التعاون والتنس يق  اململكتني الشقيقتني عىل تعزي

املشرتكة   املصاحل  حتقيق  شأ نه  من  ما  لك  يف 

 .للمملكتني وشعبهيام الشقيقني

وأ عرب رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة، عن الفخر والاعزتاز مبا حتققه اململكتان الشقيقتان  

ا السعي لفتح أ فاٍق أ وسع من التعاون وا ا يف  من تطور وتقدم يف ش ىت اجملالت، مؤكدا لتنس يق الربملاين، وخصوصا

 .احملافل الربملانية الإقلميية وادلولية

الش يوخ   جمالس  رابطة  اجامتع  حلضور  الشورى  جملس  لرئيس  دعوة  املستشارين،  جملس  رئيس  ووّجه 

 .والشورى واجملالس املامثةل يف أ فريقيا والعامل العريب، واملقرر عقده ابملغرب خالل مارس املقبل

س املستشارين املغريب حرص اجمللس عىل توس يع جمالت التعاون والتنس يق يف اجملال  وأ كد رئيس جمل 

 .الربملاين، وتبادل اخلربات والتجارب الترشيعية بني البحرين واملغرب

دراس هتا   املقرر  والقضااي  املوضوعات  الشورى  جملس  رئيس  مع  املستشارين  جملس  رئيس  وحبث 

 .ابطةومناقش هتا خالل الاجامتع املقبل للر 

من جانبه، أ كد الس يد عيل بن صاحل الصاحل، رئيس جملس الشورى، أ ن العالقات ال خوية الوطيدة  

من   واملساندة  ادلمع  بفضل  اكفة،  اجملالت  يف  ا  وتقدما ا  تطورا تشهد  الشقيقة  املغربية  واململكة  البحرين  مملكة  بني 

ا ابلعالقات   .المنوذجية الراخسة واملمتدة بني اململكتني الشقيقتنيالقيادتني احلكميتني حفظهام هللا ورعاهام، مش يدا

رئاس ته  يف  املغريب  املستشارين  جملس  رئيس  معال  يقوم  اليت  ابجلهود  الشورى  جملس  رئيس  وأ شاد 

ا أ ن جملس الشورى يدمع ويساند   لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف أ فريقيا والعامل العريب، مؤكدا

 .اين، وحيرص عىل املشاركة الإجيابية والفاعةل يف املؤمترات الربملانية العربية والإقلميية وادلوليةالعمل الربمل

وأ وحض رئيس جملس الشورى أ ن اللقاءات الربملانية، والاجامتعات املتواصةل بني أ عضاء الربملاانت تُسهم  

 هامتم املشرتك يف توحيد الرؤى واملواقف املشرتكة، وحبث املوضوعات والقضااي ذات الا
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هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة  رئيس المجلس يترأس االجتماع المخصص ل  ▪
 . السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب 

 

من ادلس تور    101طبقا للفقرة الثانية من الفصل  

الس يد   ترأ س  املستشارين،  جمللس  ادلاخيل  النظام  وأ حاكم 

الثالاثء   يوم  اجمللس  رئيس  ميارة   2022يناير    18النعم 

لنتخاب   خصص  اجامتعا  ال س بوعية،  اجللسة  بعد  مبارشة 

أ عضاء مكتب اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة امللكفة ابلتحضري  

للجلسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية، واذلي حّدد ل 

موضوع "الس ياسات العمومية املتعلقة ابلش باب". وقد أ سفر 

 الاجامتع عن انتخاب أ عضاء املكتب، اكلتال: 

 وطين لل حرار؛ الس يد عابد ابدل: رئيسا للمجموعة عن فريق التجمع ال ▪

 الس يد خليد الربنييش: انئبا أ ول للرئيس عن فريق ال صاةل واملعارصة؛  ▪

 الس يد محمد زيدوح: انئبا اثنيا للرئيس عن الفريق الاس تقالل للوحدة والتعادلية؛  ▪

 الس يد يونس مالل: مقررا للمجموعة عن الفريق احلريك.  ▪
 

( عرشة  مخسة  من  اجملموعة  هذه  عضوا،  15وتتأ لف  حسب  (  ابجمللس  واجملموعات  الفرق  مجيع  ميثلون 

حاةل   اإ تليه  العمل،  مهنجية وبرانمج  عداد  اإ عىل  للمجلس  ادلاخيل  النظام  أ حاكم  وفق  وس تعكف  النس يب،  المتثيل 

ىل   ىل مكتب اجمللس حول الس ياسة العمومية موضوع التقيمي، تتضمن مواضيع تقرتح توجيه طلبات بشأ هنا اإ مذكرة اإ

بداء الر املؤسسات ادلس توري عداد دراسات وأ حباث ميدانية أ و طلب معلوماتأ  ة املعنية، قصد اإ ومعطيات   ي أ و اإ

من احلكومة، وحتديد احملاور اليت جيب عقد لقاءات بشأ هنا مع مدبري ومنفذي الس ياسة العمومية موضوع التقيمي،  

ىل احلكومة وال ربملان قصد تعديل وحتسني الس ياسة  هبدف الاس تعانة هبا لإجناز تقرير تقيميي يتضمن توصيات ترفع اإ

جراءات متابعة تنفيذها، وذكل يف أ فق عرض التقرير ومناقش ته أ مام اجللسة    ة م اع لا  العمومية املرتبطة ابلش باب واإ

 .ةلبق مل ا ل ير بأ   ةرو د نوضغ يف
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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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