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 2022/ 05اجتماع رقم    
 2022  يناير   31  اإلثنين ليوم  

 – بالغ   -

يوم   املستشارين  جملس  مكتب    النعم   الس يد  اجمللس  رئيس  برئاسة  اجامتعا  2022  يناير  31  الإثننيعقد 

 جمللس برمس ال س بوع اجلاري.ا جدول أ عاملخصص للتداول يف ، ميارة

عند  ،  الاجامتع   هذا  مس هتل  يف و  املكتب  أ عضاء  والسادة  اجمللس  رئيس  الس يد  اجامتع  توقف  خمرجات 

، حيث مت التأ كيد عىل 2022يناير    26جملس املستشارين وجملس النواب املنعقدة يوم ال ربعاء  جلنة التنس يق بني  

املن  التنس يق  اجمللسني  تأ مهية  بني  يف  ظم  التاكمل  حتقيق  يتيح  ادلس تورية  اضطالعهاممبا  يف  والفعالية    ابختصاصاهتام 

 الاهامتم املشرتك.معاجلة القضااي ذات 

م  مس توى  أ عامل  العمل احلكوم اقبة  ر وعىل  جدول  عىل  اجمللس  مكتب  وافق  الشفهية  ،  ال س ئةل  جلسة 

عداد الرتاب    وزيرة   الس يدة  ملساءل   ورها ال ولحم  خصصي، واليت س  2022  فرباير  فاحتليوم الثالاثء   الوطين والتعمري  اإ

غري الالئق" والسكن  "التعمري  حول  املدينة  وس ياسة  ملساءلو   ،والإساكن  الثاين  الس ياحة    وزيرة  الس يدة   حمورها 

والصناعة   حول الس ياحة  قطاعات  خيص  فامي  املتخذة  والإجراءات  الس يايح  القطاع  دلمع  الاس تعجايل  "الربانمج 

 . والتضامين"التقليدية والاقتصاد الاجامتعي 

يداع   ، الترشيع  مس توى   وعىل    كام   .من دلن أ عضاء عن اجمللس   قانونني  مقرتيح  أ خذ مكتب اجمللس علام ابإ

عامة جلسة  عقد  اجمللس  مكتب  صباحا،   2022فرباير    02ال ربعاء  يوم    قرر  عرش  احلادية  الساعة  لدلراسة   عىل 

مبا  بذكل احلصيةل الترشيعية للمجلس برمس دورة أ كتوبر اجلارية    لتتعزز ،  مشاريع قوانني جاهزة  7والتصويت عىل  

 .نصا ترشيعيا 21مجموعه 

فرباير  ،  اجللسة العامة الترشيعيةهذه  ولتنظمي أ شغال   فاحت  تقرر عقد اجامتع ندوة الرؤساء يوم الثالاثء 

 والنصف بعد الزوال.الواحدة عىل الساعة  2022

مبارشة   2022فرباير    02ال ربعاء  أ كتوبر اجلارية يوم  ، وقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابختتام دورة  هذا

 بعد اجللسة الترشيعية. 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    
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 2022/ 04  رقم اجتماع  
 2022  يناير   24  اإلثنين ليوم  

 

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

 السادة: ومشاركة ال عضاء   ، ميارة 

 ؛ للرئيس   ال ول اخلليفة   :                   حنني   محمد  •

 ؛ للرئيس   الثاين اخلليفة   :             اخشيشن   أ محد  •

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :    القادري   فؤاد  •

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                   عمثون   املهدي  •

 ؛ اجمللس  حماسب  :    سامل بمنسعود   محمد  •

 ؛ اجمللس   حماسب  :                    حفظي   الإل   عبد  •

 ؛ اجمللس  حماسب  :      معصيد   ميلود  •

 ؛ أ مني اجمللس  :    الهاليل   جواد  •

 . أ مني اجمللس  :             مشارك   مصطفى  •

 

 

 : الس يدة والسادة عن املشاركة يف هذا الاجامتع،   اعتذرفامي  

 ؛ 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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   الاجامتع القرارات الصادرة عن  

 

 ادلس تورية   املؤسسات   مع   العالقة  •

     والاجامتعي والبييئ  اجمللس الاقتصادي    الرأ ي الصادر عنبتعممي    04/2022/ 01قرار رمق

ومدمج" مسؤول  رمقي  حتول  "حنو  موضوع  الربملانية،   يف  واجملموعات  الفرق  يف    بعقدو   عىل  درايس  لقاء 

ل املذكور، يف أ فق بلورهتا  مس هتل دورة أ بريل املقبةل ملناقشة خمرجات الرأ ي   مبادرات ترشيعية واستامثرها    اإ

 العمومية. جمايل مراقبة العمل احلكوم وتقيمي الس ياساتيف 

     ادلس تورية لهيئات  وا  املؤسسات  تقارير  مناقشة  موضوع راج  د ابإ   2022/ 02/04قرار رمق

مع جملس النواب،  اجامتع جلنة التنس يق  مضن جدول أ عامل    من ادلس تور  12املنصوص علهيا يف الباب  

 . زوالا الثانية عرش والنصفعىل الساعة  2022يناير   26يوم ال ربعاء املربجمة 

 ال س ئةل الشفهية  •

     جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء   عىل  ابملوافقة   04/2022/ 03قرار رمق

الس يد  ،  2022يناير    25 للرئيس  الثالث  اخلليفة  أ مانة  برئاسة  يف  الهاليل  جواد  والس يد  القادري  فؤاد 

ملساءل  اجللسة،   ال ول  حمورها  س يخصص  ولوج   حولواملالية    الاقتصاد   وزيرة  الس يدةواليت  "تيسري 

وزيرة    الس يدة حمورها الثاين ملساءل  و   املقاولت للمتويل ودمع تنافس ية املقاولت وخلق فرص الشغل"،

"املراحل ال ساس ية لتنفيذ اسرتاتيجية الانتقال الطايق حنو تمنية مة حول  الانتقال الطايق والتمنية املس تدا

 مس تدامة".

     حال    2022/ 04/04رمق  قرار الشفهية  ابإ ال س ئةل  جلسة  هناية  يف  اللكمة  تناول  طلبات 

ل احلكومة وفق أ حاكم املادة    2022يناير    25ليوم الثالاثء   من النظام ادلاخيل للمجلس. ويتعلق    168اإ

 ال مر ب:

املغاربة الس يد  طليب   - ووضعية  احلدود  غالق  "اإ حول  اللكمة  تناول  احلريك  الفريق  رئيس 

 ؛ العالقني خارج الوطن" و"غالء ال سعار وال مسدة"

حول "اعزتام رشاكت عاملية  تناول اللكمة  أ عضاء مجموعة العدال الاجامتعية    السادة   طلب -

لغاء   ؛ رحالهتا يف اجتاه املطارات املغربية"يف النقل اجلوي منخفض التلكفة اإ

واملعارصة  طلب   - ال صال  فريق  رئيس  اللكمة  الس يد  " تناول  احملامك  حول  يف  اخلصاص 

 ؛ ابملناطق احلدودية"
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ابملغرب  الس يد    طلب - للشغل  الوطين  الاحتاد  ممثل 

حول " اس مترار الاحتجاجات اليت يعرفها قطاع الرتبية  تناول اللكمة  

عىل   الرمغ من توقيع اتفاق بني الوزارة ونقاابت تعلميية حتت  الوطنية 

رشاف الس يد رئيس احلكومة"  ؛ اإ

حول "اخلصاص    تناول اللكمة  الس يد رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  وطلب -

 اذلي تعرفه احملامك ابملناطق احلدودية". 

 الترشيع  •

     يداع ابلإعالن    05/04/2022قرار رمق   قرتح أ عضاء فريق التجمع الوطين لل حرار مل  عن اإ

،  املتعلق بزنع امللكية ل جل املنفعة العامة وابلحتالل املؤقت   7.18القانون رمق    وتمتمي  بتغيري  يقيض  قانون

املادة   قانون  مقرتحو  وتمتمي  رمق    11بتغيري  القانون  واجملموعات   25.90من  العقارية  ابلتجزئات  املتعلق 

حالهتام    2022يناير    25يف مس هتل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء   العقارات وتقس مي   السكنية قبل اإ

ل   اخملتصة بعد انرصام ال جل القانوين املنصوص عليه مضن مقتضيات النظام ادلاخيل للمجلس.  اللجنةاإ

     رمق يداع ابلإعالن    2022/ 06/04قرار  اإ العدال    عن  مجموعة  مقرتح  أ عضاء  الاجامتعية 

حداث الهيأ ة الوطنية محلاية املعطيات ذات الطابع الشخيص ، يف مس هتل جلسة ال س ئةل قانون يقيض ابإ

ل اللجنة اخملتصة بعد انرصام ال جل القانوين املنصوص عليه    2022يناير    25ليوم الثالاثء   حالته اإ قبل اإ

 مضن مقتضيات النظام ادلاخيل للمجلس. 

     رمق يداع  ابلإعالن    07/04/2022قرار  اإ ابملغرب  عن  للشغل  الوطين  الاحتاد  عضوي 

والإدارات   الوزارات  وموظفات  ملوظفي  الاجامتعية  ال عامل  مبؤسسة  يتعلق  قانون  الطابع  مقرتح  ذات 

الثالاثء  املركزي ليوم  الشفهية  ال س ئةل  جلسة  مس هتل  يف  الفرق  2022  يناير  25،  ل  اإ املقرتح  حال  واإ  ،

ل اللجنة اخملتصة بعد انرصام ال جل القانوين  واجملموعات الربملانية واحلكومة   حالته اإ املنصوص عليه  قبل اإ

 مضن مقتضيات النظام ادلاخيل للمجلس. 

     143.12قانون رمق    احلكومة ملرشوع رئيس  عن حسب    ابلإعالن  04/2022/ 08قرار رمق 

املادة   رمق    44بتغيري  القانون  ال ساس ية  65.00من  الصحية  التغطية  مدونة  ومرشوع  مبثابة  رمق ،  قانون 

رمق    63.16 القانون  وتمتمي  ال ساس ية  65.00بتغيري  الصحية  التغطية  مدونة  مس هتل  مبثابة  يف  جلسة  ، 

 .2022يناير  25ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

     مشاريع خبمس  عن توصل اجمللس من جملس النواب    ابلإعالن  09/04/2022قرار رمق  

حال هذه املشاريع  ،  2022يناير    25الثالاثء  الشفهية ليوم  مس هتل جلسة ال س ئةل  ، يف  قوانني   قوانني وابإ

ل   التالية:  مبشاريع القواننيويتعلق ال مر  ادلامئة اخملتصة. اللجنةاإ
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  عىل   مبوجبه  يوافق  53.21  رمق  قانون  مرشوع  -

  جتاه   ال شخاص  محلاية  108  رمق  أ ورواب  جملس  اتفاقية  تعديل  بروتوكول

عاجلة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص، املوقع بسرتاس بورغ  امل

 ؛2018أ كتوبر  10يف 

 حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  بشأ ن  التفاق  عىل  مبوجبه  يوافق  56.21  رمق  قانون  مرشوع  -

 ؛2021 أ بريل  6 يف وبوغوطا ابلرابط  املوقع كولومبيا، مجهورية وحكومة املغربية اململكة

يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأ ن املساعدة القضائية املتبادل يف   57.21  رمق   قانون  مرشوع  -

 ؛2021يونيو  9املادة اجلنائية بني اململكة املغربية واجملر، املوقعة ابلرابط يف 

 ال فريقية،  المتويل   ملؤسسة  املنشئ  التفاق  عىل   مبوجبه   يوافق  73.21  رمق  قانون  مرشوع  -

 ؛2007ماي  28 يف( نيجرياي) بأ بوجا املعمتد

 من   املعمتد  ال فريقية،  الثقافية  الهنضة  ميثاق  عىل  مبوجبه  يوافق  77.21  رمق  قانون  مرشوع  -

 مجهورية)   ابخلرطوم   املنعقدة   ال فريقي،  الاحتاد   وحكومات  دول   رؤساء  ملؤمتر  السادسة  العادية  ادلورة   قبل 

 .2006 يناير 24 يف ( السودان

 اخلارجية   العالقات  •

   اس تضافة أ عضاء اجملموعة اخلاصة ابملتوسط والرشق عىل    ابملوافقة  10/04/2022رمق  قرار

الفرتة   خالل  للمملكة  رمسية  زايرة  مضن  ال طليس  شامل  حلف  ملنظمة  الربملانية  للجمعية  التابعة  ال وسط 

ل غاية يوم  22املمتدة من يوم   .2022مارس  24اإ

    مع  ابملوافقة    04/2022/ 11رمق  قرار تعاون  مذكرة  توقيع  اخلارجية  عىل  الشؤون  وزارة 

والتعاون الإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج من أ جل تعبئة خربة ال اكدميية املغربية لدلراسات ادلبلوماس ية 

 العمل ادلبلومايس للمجلس.  ملواكبة

 احلوارية والإشعاعية املنتدايت   •

     و عىل  ابملوافقة    04/2022/ 12رمق  قرار الربانمج  التأ طريية مرشوع  ال رضية  عنارص 

الاجامتعية للعدال  السادس  ادلويل  الربملاين  يوم  للمنتدى  تنظميه  املزمع  شعار   2022فرباير    21،  حتت 

 "احلوار الاجامتعي ورهاانت ادلول الاجامتعية". 
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 قضااي للمتابعة 

معل   مهنجية • املوضوعاتية    جملموعةا  وبرانمج 

 . امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلش باب املؤقتة 

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

 . تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس

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

 .الس ياسة العامة

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اللجان ادلامئة.  •

املنتدى  عضوية   • من  التاسعة  النسخة  لفعاليات  ابلتحضري  اخلاصة  الوطنية  اللجنة 

 العاملي للامء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين  
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   عمومية للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة جلسة   ▪
 تليها جلسة ثانية الختتام الدورة. 

  
املستشارين  يعقد ال ربعاء    جملس  فرباير   02يوم 

جلسة عامة ترشيعية  عىل الساعة احلادية عرش صباحا، 2022

ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة، 

ارشة اجللسة العامة اخملصصة لختتام ادلورة ال ول من  وتلهيا مب 

 . 2022  –   2021الس نة الترشيعية  

 

 

 

 

والمغاربة    مجلس المستشارين  ▪ والتعاون االفريقي  في    ن المقيميووزارة الشؤون الخارجية 
 كرة تف اهم. عان اليوم مذ يوق   الخارج 

 
  التوقيع حفل    ،الزوالالساعة الثانية بعد    عىل  2022  فربايريومه الثالاثء فاحت  حيتضن جملس املستشارين  

حتت  ذكل  ، و يف اخلارج  املقمينياجمللس ووزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الافريقي واملغاربة  تفامه بني  عىل مذكرة  

ية والتعاون الس يد انرص اخلارج   ونؤ الشس يد وزير  وحضور ال   الس يد النعم ميارة  اجمللسلرئيس    الرئاسة الفعلية

 .بوريطة

ل مواكبة هذه املذكرة  وهتدف   ستشارين وتكوين أ طر اجمللس يف جمال ادليبلوماس ية والسادة امل   الس يدات  اإ

 الربملانية من دلن ال اكدميية املغربية لدلراسات ادليبلوماس ية.

حول  ▪ رقم  ندوة  معالجة    09.08:"الق انون  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  المتعلق 
 "المعطيات ذات الطابع الشخصي 

 

عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة الندوات، وبرشاكة   2022الثالاثء فاحت فرباير    هحيتضن جملس املستشارين، يوم

اللجنة امل   مع  حامية  ملراقبة  حولالوطنية  ندوة  الشخيص،  الطابع  ذات  املتعلق حبامية ال شخاص  09.08القانون رمق "  : عطيات 

 الشخيص. ، وذكل احتفاء ابليوم ادلويل محلاية املعطيات ذات الطابع اذلاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص"

 

 مجلس المستشارين  
 

 

..مال المجلس.جدول أع  

والمؤقتة....    
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 لعدل والتشريع وحقوق اإلنسان. ا ▪
  

للبت يف التعديالت والتصويت  اجامتعا خصص    2022يناير    31عقدت اللجنة اجامتعا يوم أ مس الإثنني  

 عىل: 

 يتعلق ابلتحكمي والوساطة التفاقية؛  95.17مرشوع قانون رمق              .1 

 .ئ يتعلق ابلتنظمي القضا 38.15مرشوع قانون رمق              .2 

 

 بعد أ ن مت تعديلهام.  ابلإجامع ن املرشوعني وقد صادقت اللجنة عىل هذي 
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استقبال رئيس مجلس المستشارين، سفير دولة     ▪
 . اإلمارات العربية المتحدة بالمغرب 

 

النعم   الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  اس تقبل 

الس يد   ابملغرب،  املتحدة  العربية  الإمارات  دول  سفري  ميارة، 

الثنني   يومه  وذكل  الظاهري،  أ محد  سعيد  يناير 31العرصي 

 مبقر جملس املستشارين. 2021

يف بداية هذا اللقاء أ شاد الس يد النعم ميارة بعمق  

والإمارات   املغربية  اململكة  بني  جتمع  اليت  املتينة  العالقات 

العربية املتحدة الشقيقة، اليت تس متد قوهتا من الروابط ال خوية 

وصاحب   السادس  محمد  املكل  اجلالل  صاحب  بني  الوثيقة 

وبني  هللا،  حفظهام  هنيان  آل  أ زايد  بن  خليفة  الش يخ  السمو 

هلام جالل املكل احلسن الثاين والش يخ زايد بن  الشعبني الشقيقني املغريب والإمارات  ، واليت أ رىس دعامئها املغفور 

آل هنيان.   سلطان أ

وذكر الس يد الرئيس، جبودة العالقات الثنائية بني البدلين يف جمالت الاقتصاد والتجارة والعدل والقضاء  

ماكانت وم  لالرتقاء هبا أ كرث حبمك توفر اإ ؤهالت وفرص كبرية للتعاون والاستامثر والإعالم وغريها، وبسعي املغرب 

 املشرتك وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بني البدلين. 

  

ونوه الس يد الرئيس، مبذكرة التفامه والتعاون بني برملاين البدلين، والهادفة لتكثيف وتطوير التعاون الثنائ  

دفعة   عطاء  اإ يف  رغبة  اجمللسني  بني  املنتظم  واحلوار  التنس يق  مبا  عرب  الربملانية،  لدلبلوماس ية  قوية  ودينامية  جديدة 

 خيدم املصاحل املشرتكة للبدلين الشقيقني. 

  

يف   املغرب  ملوقف  املتحدة  العربية  مارات  لالإ الثابت  لدلمع  شكره  عن  املستشارين،  جملس  رئيس  وعرب 

طار الس يادة املغربية و  اليت ما فتئت تعرب عن ذكل يف لك  اس تكامل وحدته الرتابية ودمعها ملبادرة احلمك اذلات يف اإ

 املناس بات. 

 

 

 

 

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية... 

والمؤقتة....    
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دول   قضااي  للك  القوي  املغرب  دمع  ميارة،  النعم  الس يد  وجدد 

يف   وذكر  تراهبا،  مجموع  عىل  س يادهتا  لس امي  العادل،  املتحدة  العربية  الإمارات 

هذا الصدد، ابلتصال الهاتفي اذلي أ جراه جالل املكل محمد السادس نرصه هللا  

ثر الهجوم الإرهايب اذلي شنته  وأ يده، مع   آل هنيان حفظه هللا، وذكل عىل اإ صاحب السمو الش يخ محمد بن زايد أ

العمل   هذا  بشدة  جاللته،  أ دان  حيث  الشقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  دول  أ رايض  عىل  احلوثيني،  ميليش يات 

لراخس مجليع اخلطوات اليت اختذهتا دول  املشني اذلي اس هتدف أ برايء ومنشأ ت مدنية، وجدد دمع اململكة املغربية ا

مليليش يات   ادلنيئة  الهجامت  مواهجة  يف  مواطنهيا  وطمأ نينة  أ راضهيا  عن  ادلفاع  أ جل  من  املتحدة  العربية  الإمارات 

ل جانب دول الإمارات العربية املتحدة، وتقدميها   احلوثيني ومن يقف وراءمه. كام أ كد جاللته وقوف اململكة ادلامئ اإ

 أ شاكل ادلمع لهذا البدل الشقيق من أ جل ادلفاع عن أ منه القوم وحامية مواطنيه.  مجليع

  

دول   بني  جتمع  اليت  العالقات  متانة  عن  الظاهري،  أ محد  سعيد  العرصي  السفري  الس يد  عرب  هجته  من 

ني قائدي البدلين والشعبني  الإمارات العربية املتحدة، واململكة املغربية واليت تس متد قوهتا من الروابط ال خوية الوثيقة ب 

 الشقيقني الإمارات واملغريب.

ونوه يف هذا الإطار، مبس توى التعاون القامئ بني البدلين يف خمتلف اجملالت، وابلسعي املشرتك لالرتقاء  

ماكانت ومؤهالت وفرص كبرية للتعاون والاستامثر املشرتك وتقوية التبادل التجاري والاقتصا دي  به أ كرث حبمك توفر اإ

بني البدلين. وأ كد عىل أ ن دول الإمارات العربية املتحدة واململكة املغربية، يسعيان معا لتعزيز الصف العريب وتقوية 

 العمل العريب املشرتك، ملا فيه خدمة مصاحل شعوب املنطقة.

  

لس املستشارين  وأ كد اجلانبان عىل مواصةل العمل يف تعزيز وتوطيد عالقات التعاون الربملاين القامئ بني جم

احملافل   خمتلف  يف  البدلين  برملاين  بني  والتشاور  التنس يق  وتكثيف  الإمارات،  الاحتادي  الوطين  واجمللس  املغريب 

الربملانية الإقلميية وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك، ودمع لك املبادرات اليت من شأ هنا ادلفاع عن القضااي 

 الوطنية، وتعميق وتوطيد العالقات املمتزية بني البدلين والشعبني الشقيقني. العليا العادل والثوابت 
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بالغ حول استقبال سفير كوريا الجنوبية المعتمد في   ▪
 المملكة المغربية 

 

النعم   الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  اس تقبل 

الس يد املغربية،  اململكة  دلى  كوراي  مجهورية  سفري   ميارة، 

CHUNG KEEYONG  2022يناير    27، يوم امخليس  

 .مبقر اجمللس

جملس   رئيس  الس يد  عرب  اللقاء،  هذا  وخالل 

املستشارين عن اعزتازه ابملسار املمتزي للعالقات العريقة واملتينة  

تتسم  واليت  كوراي،  ومجهورية  املغربية  اململكة  بني  جتمع  اليت 

الإطار بأ ن  هذا  يف  مذكرا  اجليد،  والتعاون  املتبادل  ابلحرتام 

 تني لهذه العالقات. البدلين حيتفالن هذه الس نة ابذلكرى الس  

التمنوي  ادلميقراطي  المنوذج  الرئيس  الس يد  وأ برز 

اجليو املوقع  أ مهية  عند  توقف  كام  هللا،  نرصه  السادس  محمد  املكل  اجلالل  صاحب  يقوده  اذلي  اسرتاتيجي - املغريب 

 الإفريقية.  املمتزي للمغرب ابعتباره يشلك حافزا ابلنس بة مجلهورية كوراي لس تكشاف أ سواق جديدة يف القارة

، واليت 2011واس تعرض الس يد الرئيس النعم ميارة، الرتكيبة اجلديدة جمللس املستشارين بعد دس تور   

تعززت بمتثيلية أ رابب املقاولت، وادلور اذلي ميكن أ ن يلعبه هذا املكون يف تطوير دبلوماس ية برملانية اقتصادية  

 رين يف توطيد رشاكته مع امجلعية الوطنية مجلهورية كوراي. فاعةل، معراب يف هذا الس ياق عن رغبة جملس املستشا

ادلويل      املنتظم  دمع  ل  اإ املستشارين،  جملس  رئيس  الس يد  تطرق  املغربية،  الصحراء  قضية  وخبصوص 

عل  ملبادرة اململكة املغربية بتخويل ال قالمي اجلنوبية للمملكة حكام ذاتيا، كحل عادل ودامئ لإهناء الزناع الإقلميي املفت

طار س يادة اململكة ووحدهتا الوطنية والرتابية، مرحبا ابملوقف الكوري الثابت من قضية   حول أ قالمينا اجلنوبية يف اإ

 الصحراء املغربية. 

كام جدد   عالقات التعاون والصداقة القامئة بني البدلين  سفري مجهورية كوراي عن متانة  عرب  ومن هجته، 

 وية الكربى ابملغرب، ابعتباره رشياك تقليداي مجلهورية كوراي. التأ كيد عىل دمع بالده لل وراش التمن

يتوفر   اليت  الكبرية  والإماكنيات  الفرص  استامثر  يف  الربملاين  التعاون  أ مهية  عىل  السفري  الس يد  شدد  كام 

كة يف  علهيا البدلان لتنويع العالقات الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري والريق به ال مس توايت أ عىل من الرشا

 العديد من اجملالت. 

املتاحة   الفرص  لك  لستامثر  اجلهود  تكثيف  رضورة  عىل  التأ كيد  اللقاء،  هذا  خالل  اجلانبان،  يفت  ومل 

لتعميق عالقات الرشاكة بني البدلين الصديقني، وأ مهية البعد الربملاين يف تعميق العالقات الثنائية بني البدلين من  

 ربات. خالل تبادل الزايرات وتبادل اخل
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رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات خالل اتصال   ▪
 هاتفي مع رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان 

 

رئيس جملس املستشارين،   أ جرى الس يد النعم ميارة 

يف   املامثةل  واجملالس  والشورى  الش يوخ  جمالس  رابطة  ورئيس 

اتصال  خالل  مباحثات  اليوم،  صباح  العريب،  والعامل  أ فريقيا 

بن هالل املعويل رئيس جملس   خادل  هاتفي مع الس يد الش يخ 

التعاون..   أ وجه  تعزيز  س بل  حول  عامن،  لسلطنة  الشورى 

الثن العالقات  معق  بني  مؤكدا  جتمع  اليت  املمتزية  التارخيية  ائية 

اململكة املغربية وسلطنة عامن الشقيقة وتعاوهنام يف العديد من 

اجملالت، وحرص القيادة الرش يدة للبدلين عىل تعزيز العالقات  

تسترشف   رؤية  وفق  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  وتطويرها 

 قيقني.أ فاق املس تقبل مبا خيدم مصاحل البدلين والشعبني الش 

القادم   املؤمتر  حلضور  املعــــويل  هالل  بن  خادل  الش يخ  للس يد  ادلعوة  املستشارين  جملس  رئيس  وجدد 

لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف أ فريقيا والعامل العريب املزمع عقدة يف مدينة الرابط مطلع مارس  

 املقبل. 

يز التواصل والتنس يق حيال خمتلف القضااي ذات الاهامتم املشرتك  تناول التصال التعاون الثنائ وأ مهية تعز 

وتبادل الزايرات واخلربات وتعزيز التنس يق والتشاور الربملاين يف املشاراكت الربملانية، مبا يسهم يف تعزيز عالقات  

 التعاون الثنائية القامئة بني البدلين يف خمتلف اجملالت. 
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 . سلطنة عمان بالمغرب استقبال سفير   ▪

 

 

النعم   الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  اس تقبل 

محمد   بن  سعيد  الس يد  ابملغرب،  عامن  سلطنة  سفري  ميارة، 

ال ربعاء   يوم  وذكل  جملس    2022يناير    26الربمعي  مبقر 

 املستشارين. 

يف بداية هذا اللقاء هنأ  سفري سلطنة عامن، الس يد  

املستشارين،  جمللس  جديدا  رئيسا  انتخابه  عىل  ميارة  النعم 

 ممتنيا ل اكمل التوفيق يف همامه النبيةل. 

مت   مباحثات  املناس بة  هبذه  الطرفان  أ جرى  كام 

املغربي اململكة  تربط  اليت  الثنائية  العالقات  وجودة  معق  عىل  التأ كيد  خمتلف  خاللها  يف  الشقيقة،  عامن  وسلطنة  ة 

املنايح الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية بفضل ما حتظى به من عناية خاصة ورعاية سامية من صاحب  

 اجلالل املكل محمد السادس نصـره هللا وأ يده، وأ خيه السلطان هيمث بن طارق حفظه هللا.

يس جملس املستشارين، ابدلور اذلي يلعبه سفريا البدلين يف  ويف هذا الصدد، نوه الس يد النعم ميارة، رئ 

رشاكة   مس توى  ل  اإ هبا  والارتقاء  وتقويهتا،  البدلين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  ومسقط،  الرابط  من  لك 

ل اسرتاتيجية، كام عرب الس يد الرئيس عن الشكر والامتنان لسلطنة عامن عن دمعها الثابت ملوقف املغرب يف اس تكام 

طار الس يادة املغربية، واليت ما فتئت تعرب عن ذكل يف لك املناس بات،   وحدته الرتابية ودمعها ملبادرة احلمك اذلات يف اإ

 سواء عىل املس توى الثنائ أ و متعدد ال طراف. 

عىل أ مهية تعزيز التعاون املشرتك بني برملاين البدلين من خالل تبادل اخلربات    كام أ كد الس يد النعم ميارة 

والتعاون يف خمتلف جمالت العمل الربملاين، وتكثيف التنس يق والتشاور يف خمتلف احملافل الربملانية الإقلميية وادلولية  

ة املغربية ـ العامنية يف تقوية أ وارص التعاون  حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك، وأ مهية دور مجموعة ال خوة الربملاني

 بني املؤسس تني الترشيعيتني وبني البدلين بصفة عامة. 

ويف هذا الإطار، عرب رئيس جملس املستشارين عن اس تعداد اجمللس ادلامئ لالنفتاح عىل لك املبادرات  

ل م   س توى رشاكة منتجة. املشرتكة اليت من شأ هنا توطيد العالقات املؤسساتية، والارتقاء هبا اإ

من هجته عرب الس يد سعيد بن محمد الربمعي، عن متانة العالقات اليت جتمع بني سلطنة عامن واململكة  

 املغربية وبني الشعبني الشقيقني املغريب والعامين. 
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ونوه يف هذا الإطار، مبس توى التعاون القامئ بني البدلين يف خمتلف  

والث والتجارية  الاقتصادية  أ كرث  اجملالت  به  لالرتقاء  املشرتك  وابلسعي  قافية، 

ماكانت ومؤهالت وفرص كبرية للتعاون والاستامثر املشرتك وتقوية  حبمك توفر اإ

 التبادل التجاري والاقتصادي بني البدلين. 

اجلالل   صاحب  من  سامية  بتوجهيات  املغرب  تبناها  اليت  الناجعة  ابملقاربة  عامن  سلطنة  سفري  أ شاد  كام 

ا محمد  منه املكل  جعلت  واليت  كوروان،  جاحئة  تدبري  يف  جاللته،  من  مبارش  رشاف  وابإ وأ يده،  هللا  نصـره  لسادس 

 منوذجا حيتذى به. 

وأ كد اجلانبان عىل مواصةل العمل عىل تعزيز وتوطيد عالقات التعاون الربملاين القامئ بني جملس املستشارين  

ر بني برملاين البدلين يف خمتلف احملافل الربملانية الإقلميية  املغريب وجملس الشورى العامين، وتكثيف التنس يق والتشاو 

وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك، ودمع لك املبادرات اليت من شأ هنا ادلفاع عن القضااي العليا والثوابت 

 الوطنية، وتعميق وتوطيد العالقات املمتزية بني البدلين والشعبني الشقيقني. 
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 .استقبال سفيرة جمهورية أوكرانيا المعتمدة بالرباط  ▪

 

النعم  الس يد  املستشارين،  جملس  رئيس  اس تقبل 

 Oksanaميارة، سفرية مجهورية أ وكرانيا املعمتدة ابلرابط، الس يدة

Vasylievaيناير مبقر اجمللس25، وذلكيوم الثالاثء. 

زاء   عرب الس يد رئيس جملس املستشارين عن ارتياحه اإ

ئت الطابع الودي للعالقات اليت جتمع املغرب وأ وكرانيا واليت ما فت 

جتمع  اليت  والبرشية  الثقافية  الروابط  لعمق  وكذا  أ كرث،  تتوطد 

 الشعبني املغريب وال وكراين. 

وخبصوص العالقات الربملانية بني البدلين، أ كد الس يد   

املستشارين، جملس  يف   رئيس  الربملانية  ادلبلوماس ية  أ مهية  عىل 

وار بني ممثيل شعيب البدلين ويف تقريب وتوحيد الرؤى ووهجات توثيق العالقات الثنائية بني البدلين، ويف تعميق التفامه واحل

 النظر بشأ ن العديد من القضااي الثنائية ومتعددة ال طراف.

ويف نفس الس ياق، جدد الس يد رئيس جملس املستشارين التأ كيد عىل العزم الراخس والإرادة القوية ملكوانت اجمللس  

عند أ مهية ادلبلوماس ية الربملانية   ن الربملاين بني البدلين، كام توقف الس يد النعم ميارة عىل توطيد عالقات الصداقة املمتزية والتعاو 

يف توثيق العالقات الثنائية بني البدلين، ويف تعميق التفامه واحلوار بني ممثيل شعيب البدلين ويف تقريب وتوحيد الرؤى ووهجات  

ل حبث س بل  داعيا  ،النظر بشأ ن العديد من القضااي الثنائية ومتعددة ال طراف استامثر الرتكيبة الفريدة واملتنوعة    يف هذا الصدد، اإ

رساء حوار برملاين، س يايس واقتصادي بني املؤسس تني الترشيعيتني ابلبدلين الصديقني.  للمجلس من أ جل اإ

ملمتثل كام نوه رئيس جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة، مبوقف مجهورية أ وكرانيا خبصوص القضية الوطنية، وا

جياد حل س يايس متفاوض بشأ نه عادل ودامئ لقضية الصحراء املغربية.  يف اإ

هنأ ت هجهتا،  الس يدة  ومن  أ وكرانيا،  مجهورية  رئيسا Oksana Vasylievaسفرية  انتخابه  ،الس يدالنعمميارةعىل 

ور مجموعة الصداقة الربملانية أ مهية د الس يدةالسفرية عىل   جديدا جمللس املستشارين، ممتنية ل اكمل التوفيق يف همامه، وأ كدت

 ال وكرانية واملغربية بلك من الربملان ال وكراين وجملس املستشارين، يف حتقيق دفعة قوية للعالقات بني البدلين.

ل جوانب أ خرى، من بيهنا انفتاح اجلامعات ال وكرانية عىل الطلبة املغاربة، وادلور   كام مت التطرق خالل هذا اللقاء اإ

اذل التبادل  الرئييس  تعزيز  يكتس هيا  اليت  وال مهية  التجاري،  التبادل  تفعيل  يف  ابلبدلين  اخلواص  املتدخلون  يلعبه  أ ن  ميكن  ي 

 الثقايف قصد ترس يخ العالقات الثنائية، فضال عن الفرص املتاحة لتعزيز التدفقات الس ياحية من أ وكرانيا والارتقاء هبا. 
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مجلس المستشارين يجري االتصال الهاتفي مع  رئيس   ▪
 .رئيس مجلس الشيوخ الملغاشي 

 

املستشارين، جملس  رئيس  النعم   أ جرى  الس يد 

الس يد مع  هاتفياا  اتصالا   Herimanana ميارة، 

Razafimahefa،امللغايش الش يوخ  جملس  رئيس  أ كد   ، 

اليت  خالل عن ارتياحه ملتانة ومعق روابط الصداقة والتضامن  

وللتقدير والاحرتام   جتمع اململكة املغربية ومجهورية مدغشقر،

محول  من  مدغشقر  متثهل  ملا  الشقيقني،  البدلين  بني  املتبادل 

اترخيية ورمزية قوية ابلنس بة لل رسة امللكية واذلاكرة امجلاعية  

أ جل   من  ابلنضال  وثيق  بشلك  لرتباطها  املغريب،  للشعب 

خاضه اذلي  ا  التحرير  اخلامس،  جالل  محمد  املكل  ل  ملغفور 

املغربية  اململكة  تولهيا  اليت  الإسرتاتيجية  ال مهية  عىل  مؤكدا 

طار الرؤية الاسرتاتيجية  لتقوية عالقاهتا مع البدلان الإفريقية، عىل أ ساس تعاون دينامييك، غين ومتجدد، وذكل يف اإ

 جلالل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده. 

عطاء   رئيس جملس املستشارين وذكر  يف هذا الس ياق، ابلزايرات امللكية للبدلان الإفريقية، واليت متزيت ابإ

، واليت  2016ال ولوية للبعد الاجامتعي والاقتصادي والإنساين، لس امي الزايرة امللكية مجلهورية مدغشقر يف نونرب  

، ومناس بة لتجس يد الإرادة املشرتكة من أ جل بناء رشاكة  شلكت منعطفا هاما يف جسل العالقات املغربية امللغاش ية

 حقيقية، معلية وهميلكة ومرحبة للطرفني. 

املؤسس تني  بني  فامي  اجلهود  وتكثيف  التنس يق  رضورة  عىل  التصال،  هذا  خالل  اجلانبان  أ كد  وقد 

واقف فامي يتعلق ابلقضااي الثنائية الترشيعيتني، مبا ميكن الربملانيني يف البدلين من تبادل الرؤى والتجارب، وتوحيد امل

خالل تبادل الزايرات، وحبث الس بل الكفيةل لدلفع بدور ادلبلوماس ية الربملانية ابلبدلين،   والإقلميية وادلولية، من 

 والعمل عىل املس توى الربملاين لتطوير العالقات الاقتصادية والتجارية والثقافية. 

م تفعيل  أ مهية  عىل  الوقوف  مت  وجملس  كام  املغريب  املستشارين  جملس  بني  املوقعة  التفامه  مذكرة  ضامني 

والرامية   Honore Rakotomanana مبناس بة زايرة الرئيس السابق الس يد  2017الش يوخ امللغايش يف ش تنرب  

ربية ومجهورية لتشجيع احلوار الربملاين واملسامهة يف تقوية العالقات الثنائية والروابط التارخيية بني شعيب اململكة املغ 

 مدغشقر.

،  Herimanana Razafimahefa للس يد وخالل هذا التصال وّجه رئيس جملس املستشارين، دعوة 

رئيس جملس الش يوخ امللغايش، حلضور اجامتع رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف أ فريقيا والعامل  

 ابملغرب خالل مارس املقبل.  العريب، واملقرر عقده
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 اإلشراف 
 
 

 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪
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