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تهنئة بمناسبة االحتف ال بالذكرى التاسعة عشرة   ▪
 . صاحب السمو الملكي األمير الجليل موالي الحسن لميالد 

 

االحتف ال   التاسعة  بمناسبة  بالذكرى 
األمير   الملكي  السمو  صاحب  لميالد  عشرة 

موالي   تصادف الثامن    الحسن،الجليل  التي 
يتقدم السيد النعم   من شهر ماي كل سنة، 
أعضاء   عن  ونيابة  نفسه  عن  أصالة  ميارة 
والمستشارين   المستشارات  وكافة  المكتب 
بتقديم أحر التهاني   وكل موظفي المجلس، 

والوالء لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده،    وأسمى آيات اإلخالص
موالي الحسن،   ولي العهد االمير الجليل  وإلى  بطول العمر،  مع الدعاء إلى جاللته 

 بالسعادة والصحة، في كنف والده المنصور باهلل. 

  الحكيم،حفظ هللا موالنا اإلمام بما حفظ به الذكر  
  الحسن، مير الجليل موالي  وأقر أعينه بولي العهد سمو األ

صاحب السمو الملكي األمير   وشقيقه  اللة خديجة،  وكذا األميرة الجليلة 
  الجليل موالي رشيد، وسائر أفراد األسرة الملكية الشريفة، 

 الدعاء.إنه سميع مجيب   
  النعم ميارة        

 رئيس مجلس المستشارين 
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 2022/ 10رقم  اجتماع  
 2022  أبريل   25  اإلثنين ليوم  

 

  النعم الس يد    رئيس اجمللس برئاسة  اجامتعا    2022  أ بريل   25  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ومشاركة ال عضاء   ، ميارة 

 ؛ للرئيس   ال ول اخلليفة   :                    حنني   محمد  ▪

 ؛ اخلليفة الثالث للرئيس  :     القادري   فؤاد  ▪

 ؛ اخلليفة اخلامس للرئيس  :      بلقشور   السالم عبد   ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :    سامل بمنسعود   محمد  ▪

 ؛ اجمللس  حماسب  :       معصيد   ميلود  ▪

 ؛ اجمللس   حماسب  :                     الإهل حفظي   عبد  ▪

 ؛ أ مني اجمللس  :                    مشارك   مصطفى  ▪

 . أ مني اجمللس  :     الهالل   جواد  ▪

 

 

 : الس يدة والسادة عن املشاركة يف هذا الاجامتع،   اعتذرفامي  

 ؛ للرئيس   الثان اخلليفة   :                    اخشيشن   أ محد  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                    عمثون   املهدي  ▪

 .اجمللس   ة أ مين  :     بلفقيه   صفية  ▪
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية  ❖

     عىل   2022ماي    11يوم ال ربعاء    عىل اقرتاح ابملوافقة    2022/ 10/ 01قرار رمق

الس يدة الرئيس  اجللسة املشرتكة من أ جل الاس امتع اإىل عرض  لعقد  الساعة احلادية عرشة صباحا موعدا  

 . 2022و 2019للمجلس ال عىل للحساابت عن أ عامل احملامك املالية برمس سنيت ال ول 

     رمق ال س ئةل  مس هتل    يف   ابلإعالن  2022/ 10/ 02قرار  ليوم  جلسة  الشفهية 

عن توصل اجمللس بتقريري اجمللس ال عىل للحساابت املنجزين بطلب من جملس    2022  أ بريل  26  الثالاثء

، يف أ فق اختاذ القرار  "تغطية التقاعد ال سايس"وحول    " قيمي المتدرس ابلعامل القرويحول "ت   املستشارين

 املقبل للمكتب. الاجامتع   خالل املناسب بشأ ن صيغة مناقش هتام من دلن اجمللس 

 ال س ئةل الشفهية  ❖

     جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم  عىل جدول أ عامل    ابملوافقة   2022/ 10/ 03قرار رمق

  محمد للرئيس الس يد    ال ول، برئاسة اخلليفة  صباحا  عرشة   احلاديةعىل الساعة    2022أ بريل    26الثالاثء  

و   الهالل   جوادوالس يد    حنني اجللسة،  أ مانة  الس يديف  ملساءةل  س تخصص  العال  وزير    اليت  التعلمي 

املنتدب دلى رئيس    الوزير  والس يد  والتواصل  الش باب والثقافةوالس يد وزير    والبحث العلمي والابتاكر

 . مع الربملان ابلعالقات امللكف احلكومة

     حاةل   2022/ 10/ 04قرار رمق ناول اللكمة  ت فريق الاحتاد املغريب للشغل    طلب   ابإ

حول "الاحتقان الاجامتعي اذلي تعرفه    2022أ بريل    26يف هناية جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  

احلكومة طبقا ل حاكم املادة    اإىل  املؤسسات املوضوعة حتت وصاية وزارة الش باب والثقافة والتواصل"

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  168

 لترشيع ا  ❖

     الس يدات والسادة املستشارون   عن  ابلإعالن  2022/ 10/ 05قرار رمق يداع  اإ

حداث وتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض   أ عضاء فريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب ملقرتح قانون يتعلق ابإ

يف مس هتل جلسة ال س ئةل الشفهية    ابل عامل الاجامتعية لفائدة موظفي ومس تخديم الإدارات العمومية

حاةل املقرتح اإىل الفرق واجملموعات واحلكومة  ،  2022أ بريل    26ليوم الثالاثء   حالته اإىل اللجنة  واإ قبل اإ

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  194املادة اخملتصة بعد انرصام ال جل القانون املنصوص عليه مضن أ حاكم 
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   رمق  عن  ابلإعالن  2022/ 06/10قرار 

يداع الس يدات والسادة املستشارون أ عضاء فريق الاحتاد   حداث    للشغل  املغريب اإ ملقرتح قانون يتعلق ابإ

يف مس هتل الإدارات العمومية    وأ عوانوتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض ابل عامل الاجامتعية لفائدة موظفي  

حاةل املقرتح اإىل الفرق واجملموعات واحلكومة  2022أ بريل    26جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء   ، واإ

حالته اإىل اللجنة اخمل  من    194تصة بعد انرصام ال جل القانون املنصوص عليه مضن أ حاكم املادة  قبل اإ

 النظام ادلاخيل للمجلس. 

 اللجان ادلامئة واجملموعات املوضوعاتية املؤقتة   أ شغال  ❖

     وامجلاعات الرتابية والبنيات    رئيس جلنة ادلاخلية  بدعوة   07/10/2022قرار رمق

 .حول طلب اللجنة تنظمي زايرة ميدانية مليناء الناظور مفصةل مذكرةتقدمي  ال ساس ية اإىل

 ادلبلوماس ية والإشعاعية   ال نشطة  ❖

    برانمج ال نشطة ادلبلوماس ية والإشعاعية    عىل   ابملوافقة   2022/ 10/ 08رمق    قرار

 . ادلورة اجلارية برمساملربجمة 

 تنظميية   شؤون  ❖

     حتت  مهنجية معل اللجينة التقنية امللكفةعىل  ابملوافقة    2022/ 10/ 09قرار رمق ،

دماج  بتحيني خمطط معل اجمللس    اإرشاف عضو املكتب الس يد عبد الإهل حفظي، حول كيفيات ومراحل اإ

 26.16ال مازيغية يف أ شغال اجللسات العمومية للمجلس وأ هجزته، وفقا ل حاكم القانون التنظميي رمق  اللغة  

التعلمي ويف جمالت   دماهجا يف جمال  اإ لل مازيغية وكيفيات  الرمسي  الطابع  تفعيل  بتحديد مراحل  املتعلق 

 .احلياة العامة ذات ال ولوية
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 قضااي للمتابعة 

دراسة   • القوانني  وضعية  ومقرتحات  مشاريع 

 املعروضة عىل اللجان ادلامئة. 

 تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس.  •

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

 . تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس

طلب رئيس فريق التجمع الوطين لل حرار اإحداث مجموعة موضوعاتية مؤقتة حول   •

 موضوع "الإعاقة ابملغرب". 

ال ربعاء  اجامتع   • يوم  اجمللسني  بني  التنس يق  الساعة    2022أ بريل    27جلنة  عىل 

 الثانية عرشة زوالا. 
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جلسة عمومية بمجلس المستشارين لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن األسئلة المتعلقة   ▪
 . بالسياسة العامة 

 
 

الفصل   ل حاكم  ادلس تور  100طبقا  يعقدمن   ، 

 ابتداء من   2022ماي    10الثالاثء    هجملس املستشارين يوم

جلسة معومية شهرية ختصص لتقدمي    بعد الزوالالساعة الثالثة  

ال جوبة عن ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل رئيس  

 .احلكومة

حول موضوع    اجللسةأ س ئةل هذه  هذه    ستمتحورو 

 ".معادةل الاستامثر والتشغيل  " 

 

 

 للدراسة والتصويت على مشروع ق انون جاهز جلسة عمومية   ▪

 

الثالاثء   يومه  املستشارين  جملس  ماي    10يعقد 

شهرية املتعلقة ابلس ياسة ال   ال س ئةلمبارشة بعد جلسة    2022

ختصص لدلراسة والتصويت عىل    العامة، جلسة عامة ترشيعية

ع التربعات من بتنظمي معليات ج   18.18قانون رمق  مرشوع  

 املساعدات ل غراض خريية.  وزيعالعموم وت

 

 

 الجلسات العمومية... 

والمؤقتة....    
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جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيدة رئيس المجلس األعلى للحسابات عرضا   ▪
 المجلس عن أعمال  

 

الفصل    ل حاكم  ومقتضيات   148طبقا  ادلس تور  من 

ادلاخليني   الربملانالنظامني  يعقد    جملليس  الصةل،  ذات 

لتقدمي  ختصص  مشرتكة  معومية  جلسة  مبجلس يه  الربملان 

الس يدة رئيس اجمللس ال عىل للحساابت عرضا عن أ عامل 

سنيت   برمس  للحساابت  ال عىل  ،  2020و   2019اجمللس 

ال ربعاء   يوم  احلادية   2022ماي    11وذكل  الساعة  عىل 

 .عرش صباحا ابلقاعة الكربى للجلسات مبجلس النواب
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 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية .  ▪

 

ال ربعاء   اللجنة اجامتعا يوم  أ هنت خالهل دراسة    2022أ بريل    207عقدت  قانون رمق  صادقت  مرشوع 

القانون رمق    66.19 وتمتمي  اجملاورة  2.00بتغيري  املؤلف واحلقوق  بأ غلبية  املتعلق حبقوق  عليه    6، حيث صادقت 

 أ صوات دون معارضة مع تسجيل امتناع مستشار واحد عن التصويت. 

تدارس موضوع "املس تقبل  أ خرى عقدت اللجنة اجامتعا صباح نفس اليوم اجامتعا أ خر خصص ل من هجة  

، املقدم من طرف مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية  " ادلرايس للطلبة املغاربة املترضرين من احلرب ال وكرانية الروس ية

ت جبهات اململكة وملف املنح  موضوع "مأ ل ومصري العديد من مشاريع اإحداث لكيات متعددة التخصصا، و للشغل

 اجلامعية."، املقدم من طرف الفريق احلريك. 

 

 
 لجنة القطاعات اإلنتاجية.  ▪

 

 تضمن جدول أ عامهل النقط التالية:  2022أ بريل  26عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء 

حداث السجل الوطين الفاليح؛  80.21دراسة مرشوع قانون رمق  مواصةل ❖  ابإ

حداث املعهد    40.80بتغيري وتمتمي القانون رمق    81.20مرشوع قانون رمق  مواصةل دراسة   ❖ املتعلق ابإ

 الوطين للبحث الزراعي؛

 تدارس وضعية اخملزون الغذايئ وأ سعار السلع واخلدمات ال ساس ية؛ ❖

تأ ثريها عىل  تدارس   ❖ ال ولية وال مسدة والبذور وال عالف ومدى  املواد  أ سعار  الفالحني  وضعية 

 ومريب املوايش.

 
 الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية. لجنة   ▪

 

يوم  اللجنة اجامتعا  ال لل   خصص  2022أ بريل    26  الثالاثء عقدت  عديالت والتصويت عىل  تبت يف 

 ل غراض خريية. بتنظمي معليات جع التربعات من العموم وتوزيع املساعدات   18.18مرشوع قانون رمق 

 وع كام مت تعديهل.لإجامع عىل املرش وقد صادقت اللجنة اب

 

 

اللجن الدائمة والمؤقتة... أشغال    

والمؤقتة....    
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والتنمبة  لجنة   ▪ والتخطيط  والتجهيزات  المالية 
 ) اجتماع مشترك(.   االقتصادية 

 

عقدت لك من جلنة املالية والتمنية الاقتصادية مبجلس النواب، وجلنة املالية 

خصص لعرض ومناقشة تصور    تشاوراي  ادراس ي  ا والتخطيط والتمنية الاقتصادية مبجلس املستشارين، بطلب من احلكومة، يوم

املنتدب امللكف ابملزيانية،    رالوزي  حبضور  2022أ بريل    27وذكل يوم ال ربعاء  العمومية،  احلكومة بشأ ن اإصالح منظومة الصفقات  

 . الس يد فوزري لقجع 

أ ن مرشوع اإصالح املرسوم املنظم للصفقات العمومية، يعد اإحدى   أ كد الس يد فوزري لقجع وخالل عرضه ابملناس بة  

ميكن اخزتاهل   ل"أ ن مرشوع املرسوم  ، مؤكدا  الراكئز ال ساس ية لتأ سيس دوةل احلق والقانون وبناء مالية معومية واقتصاد سلميني

ابلغة ابعتباره من أ مه الراكئز لبناء اقتصاد    أ مهيةيف ترتيب العالقات بني الشاري واملشرتي وبني الإدارة واملقاوةل، بل يكتيس  

 ." سلمي وحماربة جيع مظاهر الرشوة والفساد

أ نه   امل   ذا"واعترب  وعىل  اخلطاابت  يف  ابس مترار  يتكرر  هدف  والرشوة  الفساد  حماربة  وجيع  اكنت  ادلول  س توى 

املؤسسات، فاإن ترجة هذا الطموح يقتيض، فضال عن الشجاعة الس ياس ية، اختاذ مجموعة من الاجراءات والترشيعات الواحضة  

 ".املواقع من أ جل اإرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل هبا املواطنون يف لك 

واعامتد اجراءات جلعل الصفقات العمومية يف   تقرارا  الشجاعة لختاذ  متل "وشدد املسؤول احلكويم عىل رضورة  

مليار كرمق معامالت متوقع برمس س نة   245ابملائة من الناجت ادلاخيل اخلام، و  20بـ  منأ ى عن هذه املامرسات ل ن ال مر يتعلق  

 ".  مليار درمه 200، بعدما اكن يف حدود 2022

 

ذ تشلك   ابملائة   70وأ فاد يف هذا الس ياق بأ ن الصفقات العمومية تضطلع بدور قاطرة التمنية الاقتصادية والاجامتعية، اإ

 .ابملائة من رمق معامالت قطاع الهندسة 80لبناء وال شغال العمومية، ومن رمق املعامالت بقطاع ا

الهدف يمتثل يف وضع الرتسانة القانونية لتنظمي رمق كبري من املعامالت يف الصفقات العمومية،  "واتبع الوزير أ ن  

املرسوم املنظم للصفقات   ، مسلطا الضوء عىل الرهاانت الاجامتعية ملرشوع" ليك يقوم لك طرف بعمهل بعيدا عن الش هبات 

 .العمومية، من خالل الطلب العمويم اذلي ميكن أ ن حيقق التوازن الاجامتعي بني اجلهات

طار مهنجية  وأ شار اإىل أ ن الوزارة أ عدت مرشوع املرسوم، اذلي انطلقت املشاورات بشأ نه قبل ثالثة أ شهر، يف اإ

 .ية واملؤسسات العمومية والقطاعات املهنيةتشاركية ارتكزت عىل الانفتاح عىل جيع القطاعات الوزار 

التأ كيد عىل رضورة   اإىل  قرار ترشيع جديد، ل ن املرسوم الساري املفعول مل يتغري منذ   "وخلص  ، بيامن  2013اإ

 ." حصلت تطورات داخلية وأ خرى خارجية

ىل أ ن هذا الاجامتع توج ابلتفاق عىل اعامتد مقاربة تشاركية مع   الفرق واجملموعات الربملانية من  وجتدر الإشارة اإ

 خالل تلقي مقرتحاهتم حول مرشوع اإصالح املرسوم املنظم للصفقات العمومية. 

عىل الساعة الثانية عرشة زوالا ك خر أ جل لتلقي    2022ماي    11ويف هذا الإطار فقد مت حتديد يوم غد ال ربعاء  

 هذه املقرتحات مبصلحة اللجنة. 

   2022أبريل    26  / 647العدد  - النشرة الداخلية  
 

 

 المستشارين مجلس  
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بتقيي و المجموعة الموض ▪ م السياسات  عاتية المكلفة 
 العمومية المتعلقة بالشباب: 

 : اتبقاعة الندو بعد انهتاء اجللسة العامة 2022ماي  10الثالاثء  •

 لقاء مع الس يد وزير الصحة وامحلاية الاجامتعية 

 

 : األساسية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات   ▪

 بعد اجللسة املشرتكة جملليس الربملان بقاعة الندوات: 2022ماي  11 ال ربعاء •

 قل  حبضور الس يد وزير الن  ، النقل وأ اثرهكيفية توزيع ادلمع عىل همنيي  مناقشة موضوع

 واللوجيستيك.

 

 م السياسات العمومية المتعلقة بالشباب: عاتية المكلفة بتقيي و المجموعة الموض  ▪

 بعد انهتاء اجللسة العامة بقاعة الندوات: 2022اي م 17الثالاثء  •

 واملياه والغاابت.  مع وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية لقاء 
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 برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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المستشار  ▪ مجلس  ي رئيس  رلمان  ب رئيس  ستقبل  ين 
 . ط البحر األبيض المتوس 

 

جملسر   لبق اس ت  ميارة    ئيس  النعم  الس يد  املستشارين 

الإثنني  يو   Gennaro Miglioreالس يد    2022ماي    09مه 

بزايرة معل وم حاليا  ي يقط اذلرملان البحر ال بيض املتوسبرئيس  

، وذكل حبضور عدد من السادة أ عضاء  رأ س وفد هاملبالدان عىل

  مكتب اجمللس.

احثات هامة  وخالل هذا الاس تقبال أ جرى الطرفان مب

س   الربملان  بل  تناولت  التعاون  دو تعزيز  ال بيض ل  بني  البحر 

أ سس   وتقويةيسهم يف حتقيق رفاهية ورخاء شعوهبا  مبا    املتوسط

 ملنطقة. اب والاس تقراربيت السمل وتث  التعايش

قوم هبا برملان البحر ال بيض املتوسط من أ جل  للمجهودات اليت يعن تقديره    الس يد النعم ميارة عرب    ويف هذا الس ياق

ادل  احلوارتعزيز   بني  املتبادل  اليت  والتفامه  املتوسطية  والشعوب  امل تتقامس  ول  القمي  من  أ ن جملس شرتكةعددا  عىل  مشددا   ،

قلميية الهامة،  ، بصفته عضوا فاعال يف هذه املنظمة الربملانية  املستشارين من    وجعلها أ كرث رحابةعها  م تقوية الرشاكة    يتطلع اإىلالإ

 ربملان الهام. ا التجمع الوجتويد العمل املشرتك يف هذ ديناميهتا املتناميةخالل دمع 

تعددة يف  يهتا املتوسطية من خالل تكريسها دس توراي وجتلياهتا امل زتة هبو املع  ،ةوأ ضاف الس يد ميارة أ ن اململكة املغربي

الإحتاد من أ جل املتوسط منظمة  سواء عرب    املتوسطيها الإجيايب يف الفضاء  عادات وتقاليد الشعب املغريب، ما فتئت تعمق اخنراط 

نظمة وهتريب اخملدرات رمية امل من والإرهاب واجلل  الفضاء اكهذا  ابلقضااي اليت تؤرق  تبدي انشغالها ادلامئ  كام  ،  5+5أ و حوار  

و  املناخية  والتحولت  الرسية  والصحيكذوالهجرة  والغذايئ  الطايق  ال من  حتدايت  عن  الناجة  الزناعات  التعايف    ا  وحتدايت 

 كوروان. جاحئة الاقتصادي من أ اثر

  الاهامتمذات  وتناول شامل للقضااي  من ترحيب    ا ته وما جاء فهيلكم من هجته، وبعد أ ن شكر رئيس اجمللس عىل  

املتوسبرئيس    Gennaro Miglioreالس يد    نوه،  املشرتك ال بيض  البحر  هبا جملس  اب  طرملان  يضطلع  اليت  الكبرية  ل دوار 

 ،القامئ بيهنام   اجلدي  تعاونوال ط، مشريا اإىل احلوار ادلامئ  وسحد الفاعلني الرئيس يني يف برملان البحر ال بيض املتاملستشارين ك  

بأ وضاع خصوصا يف احملاور املتعلقة ابلهنوض    عىل أ رض املغربعزم هذه املنظمة عقد بعض املؤمترات  دد  صذا الحيث ذكر يف ه

املقبل واذلي س يكون فرصة    ي سينعقد شهر دجنرب اذل  اخلليجي- يومتوسطال ور  ىاملنتد  أ شار اإىل  الشعوب املتوسطية، كام  

  السمل  اجلغرافيني جملاهبة التحدايت املشرتكة ول س امي ما يتصل ابس تتباب  الفضاءين  نلتعميق التعاون وتكثيف اجلهود بني هذي 

   ال من والاس تقرار يف املنطقة.و 

العالق ات الخارجية... أنشطة الرئاسة/    

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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مبا يمتزي به املغرب من اس تقرار   Gennaro Miglioreام أ شاد الس يد  ك

، معتربا أ ن هذه العوامل لكها جتعل ابيق ادلول  ي وتسامح ديينس يايس وانفتاح اقتصاد

جنا  كفاعل رئيس يف املنطقة   بتضع ثقهتا يف املغر  لرفع ح اجلهود املبذوةل  يعول عليه يف اإ

 وس ية. كرانية الر رأ سها حاليا تداعيات احلرب ال و  وعىل ايتما جتاهبه من حتد 

أ كد   ال داين،  حوار  حول  مس تقبال  بالدان  س تحتضنه  كبري  دول  مؤمتر  اإىل  أ شار  أ ن   Gennaroالس يد  وبعد 

Migliore جتاوز  يف  الشامل واجلنوببني   والاعامتد املتبادل أ ن هذا النوع من املناس بات تشلك جرسا حقيقيا لتعميق التعاون

النعم ميارة  ا يف هذا الس ياق ادلعوة الرمسية للس يد الرئيس  ، موهجاجلرمية املنظمةلإرهاب و اك  املشرتكة  لكالإكراهات وحل املشأ

حول هذا املوضوع ابلتعاون مع مكتب  خالل شهر يونيو املقبل  متر الهام اذلي سيمت تنظميه يف انبول  أ جل املشاركة يف املؤ من  

 رات.املتحدة املعين ابجلرمية واخملد ال مم

وضعية  عىل  خالل هذا اللقاء اإطالع وفد برملان البحر ال بيض املتوسط  الس يد الرئيس    وعىل صعيد أ خر مل يفت

ت الرتابية والغرف عار الوازن للجامابحلضو ة من تركيبته املمتزية  اته ال تيالوطين وخصوصي  املؤسسايتين يف البناء  جملس املستشار 

ابيق املؤسسات مقارنة مع    ،مبسؤوليات تتجاوز اجملال الترشيعي اجمللس  عىل  يمما يلق  املهنية ورجال ال عامل والطبقة الشغيةل،

يف    ، مبنطق اسرتاتيجي،والتداولتعددي ل واحتضان النقاش العمويم ا حميطه اجملمتعي واملؤسسايتعىل   حالانفتا، لتشمل الربملانية

  املس تقبلطط لها يف  اليت خي  اجمللس س نواي أ و  ينظمهانتدايت اليت  ، مذكرا يف هذا الس ياق ابمل   خمتلف القضااي الكربى للوطن

 والش باب. أ دوار الغرف املهنية ومناخ ال عامل و  الاجامتعيةاكجلهوية والعداةل القريب 
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الستعراض    تحضيري تف اعلي  لق اء   ▪ للمنتدى األول 
 . الهجرة الدولية 

 
 

يف س ياق التحضريات واللقاءات التشاورية اليت تنظم  

ال ول  للمنتدى  اس تعدادا  والإقلميية  الوطنية  املس توايت  عىل 

 ( ادلولية  الهجرة  مبدينة IMRFلس تعراض  سينعقد  اذلي   )

الفرتة ما بني   أ فق   ،2022ماي    20و  17نيويورك خالل  ويف 

ال طراف  متعددة  جلسة الاس امتع  أ شغال  يف  املرتقبة  املشاركة 

حول الهجرات اليت سينظمها رئيس امجلعية العامة لل مم املتحدة 

يوم   جملس املستشارين  ظمن،  ماي اجلاري عش ية املنتدى  16يوم  

ا تنفيذ لقاء      2022ماي    09لإثنني  أ مس  لس تعراض  تفاعليا 

الهجرة ال منة واملنظمة  "لتفاق العاملي حول  ال هداف املسطرة اب

 . 2018دجنرب  11و 10املؤمتر احلكويم ادلول اذلي احتضنت أ شغاهل مدينة مراكش أ ايم  " املعمتد من قبلوالنظامية

أ كد الس يد النعم ميارة رئيس    نيابة عنه الس يد محمد حنني اخلليفة ال ول للرئيس،  ا ، تالهويف لكمة هل ابملناس بة

جملس املستشارين أ ن مبادرة عقد هذا اللقاء تسرتشد ابلرؤية امللكية السديدة واملتبرصة واليت عرب عهنا صاحب اجلالةل  

من أ جل  2018دجنرب    11و  10يف رسالته املوهجة اإىل املؤمتر احلكويم ادلول اذلي احتضنت أ شغاهل مدينة مراكش أ ايم  

املصادقة عىل التفاق العاملي حول الهجرة ال منة واملنظمة والنظامية، بكون اهامتم اململكة املغربية مبساةل الهجرة "ليس وليد  

نسانية يف   اإ الفعيل يف س ياسة  أ صيل وطوعي، جيد جتس يده  الزتام  انبع من  بل هو  بظرفية طارئة،  يرتبط  اليوم ول 

فرؤيتنا تقوم أ ساسا عىل استرشاف املس تقبل،  ومعلية يف هنجها، ومسؤوةل يف تطبيقها.فلسفهتا، شامةل يف مضموهنا،  

.. أ ما مقاربتنا، فهتدف اإىل حتقيق توازن سلمي بني الواقعية والطوعية؛ وبني املصاحل   مبا يضمن تنظمي حركية ال شخاص.

 .  اجلالةل(  انهتىى الكم صاحب ) ". املرشوعة لدلول، واحرتام احلقوق الإنسانية للمهاجرين

نفس الاميان برساةل امليثاق اجلوهرية واليت مفادها أ ن    اجمللس   وفضال عن ذكل، فهىي مبادرة انبعة عن تقامس 

زمن الس ياسات الوطنية املعزوةل يف جمال الهجرة، قد وىل، ذكل أ ن املقاربة الشامةل للهجرة تتطلب اسرتاتيجيات منسقة  

 ومتالمئة أ كرث مع أ هداف معلية حمددة.

ل س امي   بعض اللحظات ادلاةل املواكبة ملسار اعامتد هذا امليثاق من طرف جملس املستشارين أ ن اس تعادوبعد  

  ، تطرق الس يد ميارة اإىل بعض عىل املس توى ادلول والقاري وكذا الفعاليات ذات الصةل ابملوضوع اليت احتضهنا اجمللس 

  2020والس نة الترشيعية    2017-2016ة ما بني الس نة الترشيعية  املبادرات الترشيعية ذات العالقة ابلهجرة، خالل الفرت 

 : ويتعلق ال مر بـــ 2021-
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يوافق مبوجبه عىل اتفاق   01.19• املصادقة عىل مرشوع القانون رمق  

بني حكومة اململكة املغربية والاحتاد  2018دجنرب    10املقر املوقع مبراكش يف  

نشا  ء مقر املرصد الإفريقي للهجرة ابلرابط؛ الإفريقي بشأ ن اإ

بشأ ن الهجرة يف أ وضاع    143يوافق مبوجبه عىل التفاقية رمق    01.16عىل مرشوع القانون رمق   • املصادقة

 ؛1975اعتسافيه وتعزيز تاكفؤ الفرص واملعامةل للعامل املهاجرين، املسامة اتفاقية العامل املهاجرين )أ حاكم تمكيلية(، 

 يتعلق مباكحفة الاجتار ابلبرش.  27.14مرشوع قانون رمق  عىل• املصادقة  

 

أ ما بشأ ن املبادرات ذات الطابع الرقايب من خالل أ لييت ال س ئةل الشفهية ال س ئةل الكتابية، فقد صبت  

ء  لعديد من القضااي ذات الصةل ابلهجرة، ومهنا بني أ مهها مأ ل الاسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجو ا هذه ال خرية عىل

لكيفية التعامل مع خمرجات املؤمتر ادلول للهجرة وتصور  والإجراءات املتخذة لتفعيل مقتضياهتا، مقاربة الوزارة املعنية

احلكومة حملاربة الهجرة غري الرشعية. ويف س ياق تداعيات اجلاحئة، شلكت مواضيع ضامن ولوج املهاجرين والالجئني  

نني املغاربة ووضعية املهاجرين العالقني بسبب اجلاحئة وخاصة ال فارقة  اإىل العالج بنفس الرشوط املتوفرة للمواط 

مهنم، موضوع اهامتم خاص تبلور من خالل طرح عدد من ال س ئةل الشفهية والكتابية خالل تل الفرتة؛ فضال، 

العالقني ابخلارج بسبب    بطبيعة احلال، عن ال س ئةل املتعلقة بقضااي جاليتنا املقمية ابخلارج وعىل رأ سها اإشاكلية املغاربة

 اجلاحئة، سواء مهنم املقميون بشلك دامئ أ و مؤقت، والرتتيبات املتخذة لإرجاعهم. 

واعترب الس يد الرئيسة أ ن أ مهية اخلطوات املتخذة من قبل بالدان من أ جل ضامن جهرة أ منة منظمة ومنتظمة  

زيد من اجلهود، خاصة وأ ن أ عداد املهاجرين ل تفتأ   ل ينبغي أ ن تنسينا بأ ننا ل نزال مدعوين لك من موقعه اإىل بذل م

كوفيد السليب جلاحئة  ننىس الانعاكس  أ ن  والزناعات واحلروب دون  املناخية  التغريات  بسبب  عىل    19تتصاعد 

 ماليني ال فراد يف العامل معوما وداخل القارة الافريقية عىل وجه اخلصوص. 

فريقيا جنوب  وتبعا ذلكل، يضيف الس يد الرئيس، فقد اكن لبال دان نصيهبا من مد الهجرة القادم من اإ

الصحراء وكذا من بعض دول أ س يا والرشق ال وسط، مما يس تلزم معه مواصةل التعاطي مع واقع كون بالدان أ حضت  

وفق ذكل، ومع تدفقات الهجرة من منظور املقاربة السديدة لصاحب     بدل اس تقبال أ كرث مهنا بدل عبور والاس تجابة

رصه هللا وتوجهياته السامية املؤطرة لغاايت الاسرتاتيجية وطنية للهجرة واللجوء اليت اعمتدهتا بالدان واملبنية  اجلالةل ن

عىل القمي الكونية حلقوق الإنسان واملسؤولية املشرتكة والتعاون املتجدد مع خمتلف ال طراف، من خالل اختاذ  

الهادفة اإىل تسوية الوضع  للمهاجرين والالجئني لمتكيهنم من الولوج اإىل  عدد من الإجراءات الإدارية  القانونية  ية 

املتعلقة ابلصحة والتعلمي والسكن والشغل والتكوين املهين واملواكبة الاجامتعية   احلقوق ال ساس ية، خاصة تل 

   .والقانونية، واملرافق الرتفهيية والرايضية
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تفعيل الطابع الرسمي   ▪ مراحل  لتحديد  عمل  جلسة 
 . للغة األمازيغية 

 

اجلارية من أ جل تفعيل الطابع    الاس تعداداتيف اإطار  

دجماها  يف أ شغال اجللسات العمومية جمللس    الرمسي لل مازيغية واإ

املادة   ملقتضيات  وفقا  وأ هجزته،  القانون    32املستشارين  من 

الرمسي   26-16التنظميي   الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق 

احلياة  التعلمي ويف جمالت  دماهجا يف جمال  اإ وكيفيات  لل مازيغية 

النعم   العامة ذات ال ولوية، عقد رئيس جملس املستشارين الس يد

جلسة معل مع معيد املعهد   2022أ بريل    25ميارة يوم الإثنني  

  املليك للثقافة ال مازيغية الس يد أ محد بوكوس.

وخالل هذا اللقاء مت التنويه بعالقات التعاون املمتزية  

املستشارين  مبجلس  ال مازيغية  للثقافة  املليك  املعهد  جتمع  اليت 

ت وروافد الهوية الوطنية وترقية سائر اللغات والتنوعات اللسنية وجيع أ شاكل  حرصا مهنام عىل الإعتناء مبختلف مكوان

الثقافة املغربية وفق ما هو مسطر يف الس ياسة امللكية الرش يدة يف هذا اجملال خاصة منذ اخلطاب السايم التارخيي ليوم  

 بأ جدير.   2001أ كتوبر   17

يقوم به املعهد املليك للثقافة ال مازيغية يف جمال ترصيد   ويف هذا الإطار أ شاد الس يد النعم ميارة ابدلور اذلي

التعلمي والإعالم   اإجنازه يف جمالت  ما مت  املغاربة وخباصة  ال مازيغيتني مكل مجليع  والثقافة  للغة  اليت حتققت  املكتس بات 

الصةل وأ عطاها زخام قواي  والقانون التنظميي ذي    2011وخمتلف منايح احلياة العامة، ويه املكتس بات اليت رخسها دس تور  

قرارها لغة رمسية للبالد.   من خالل اإ

اذلي أ قره مكتب اجمللس واملتضمن    2027-2022اخملطط الاسرتاتيجي     كام تطرق الس يد النعم ميارة اإىل

دماج ال مازيغية يف أ شغال اجللسات العمومية للمجلس ويف خمتلف أ هجزته، مشريا اإىل العمل املشرتك القامئ   حملور يتعلق ابإ

يف هذا الصدد مع املعهد املليك للثقافة ال مازيغية ودوره ال سايس املنتظر يف دمع ومواكبة اجمللس من خالل اتفاقية التعاون  

ندوة دراس ية مرتقبة ل عامل  تتوجيا  القريب  املس تقبل  املؤسس تان يف  حول موضوع: "تفعيل خمطط معل  اليت س تربهما 

بص  ال مازيغية،  اللغة  املامرسات  لس تعامل  اس تعراض  واليت س ترتكز حماورها حول  الربملان"  العمل  لغة رمسية، يف  فهتا 

 الفضىل وكذا التجارب املقارنة لتدبري الإزدواجية اللغوية الرمسية يف املؤسسات الترشيعية. 

ال مازيغية   للثقافة  املليك  املعهد  معيد  بوكوس  أ محد  الس يد  نوه  هجته  حتذ  ابلإرادةمن  اليت  لك  القوية  و 

جملس املستشارين للهنوض ابللغة والثقافة الامازيغية، مش يدا ابخملطط العميل للمجلس الرايم لتفعيل الطابع   مكوانت

 الرمسي لل مازيغية يف اجللسات العمومية للمجلس وأ هجزته. 

اخملطط    عن الاس تعداد التام للمعهد ملرافقة اجمللس يف تزنيل وأ جرأ ة هذا ويف هذا الصدد عرب الس يد بوكوس

بشلك عقالن وسلس من خالل استامثر ما رامكه من جتربة وخربة كبرية يف المتكني للغة ال مازيغية يف خمتلف جمالت  

جناز معامج متخصصة.  احلياة العامة، مشريا يف الس ياق اإىل ال مهية القصوى اليت تكتس هيا أ عامل الرتجة الفورية واملكتوبة واإ
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االتحاد األوروبي تؤكد تطلع االتحاد إلى  سفيرة    ▪
 توسيع الشراكة "االستراتيجية" مع المغرب 

 
 

للجنة   املوازي  ادلبلومايس  ادلور  تفعيل  طار  اإ يف 

اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج مبجلس  

انئةل املستشارين، الس يدة  اللجنة  رئيسة  مية    اس تقبلت 

ابتريس يا   التازي الس يدة  ابملغرب  ال ورويب  الاحتاد  سفرية 

ال ربعاء   يوم  كوساك، وذكل  مبقر   2022أ بريل    27لومبارت 

 اجمللس.

خاللها   من  أ شادت  فرصة  اللقاء  هذا  شلك  وقد 

الس يدة انئةل التازي مبس توى الرشاكة الاسرتاتيجية املتعددة  

اململكة املغربية    ال طراف والابعاد املؤسساتية اليت جتمع بني

والاحتاد ال ورويب، منوهة ابدلور الهام اذلي تضطلع به اللجنة  

املنتظم حول والتشاور  للحوار  طارا  اإ ابعتبارها  اجلانبني  بني  والتفامه  التعاون  تعزيز  يف  املشرتكة  امللفات   الربملانية 

 املشرتك. هامتم الاالس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية واحلقوقية وغريها من القضااي ذات 

الرشاكة الاسرتاتيجية بني الطرفني   برضورة توس يع ويف معرض ذكل عربت الس يدة انئةل التازي عن قناعهتا

 وحتييهنا وفق ال جندة ادلولية املس تجدة واملتغريات اجليوس ياس ية الراهنة. 

  

أ خرى،و   اهامت من هجة  يالء  ابإ الرشاكة  غناء هذه  اإ أ مهية  الرئيسة عىل  الس يدة  للبعد  شددت  أ وفر  م 

ترصيد   يف  الإسهام  شأ نه  من  اذلي  الإنسان  والتقارب  للتواصل  فعاةل  وقنوات  ماكنيات  اإ من  يتيحه  ملا  الثقايف 

 مكتس بات التعاون الثنايئ وتعزيز العالقات املتنوعة بني اجلانبني.

 

تطرقت  اليت   كام  واملؤسساتية  الس ياس ية  الإصالحات  عن  حديهثا  الرئيسة يف  املغرب  الس يدة  عرفها 

اعامتد دس تور   منذ  املستشارين اذلي أ حضى2011خاصة  تقوية ماكنة جملس  مبا يف ذكل  وأ كرث    ،  أ قوى متوقعا 

تأ هيال، ابلنظر اإىل خصوصياته املتفردة، ملواكبة العالقات الثنائية بني املغرب والاحتاد ال وريب، ابلفعالية املطلوبة،  

  امتعية.يف لك جوانهبا س امي الاقتصادية والاج
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أ ن  كوساك عن    من هجهتا، وبعد  لومبارت  الس يدة ابتريس يا  عربت 

لهذا   وتقديرها  بني  ،الاس تقبالشكرها  املؤسساتية  الرشاكة  بعمق  نوهت 

بغية تطويرها   القوية اليت حتذوهام  املغربية والاحتاد ال ورويب والرغبة  اململكة 

  وتعزيزها يف خمتلف امليادين. 

ابلإصالحات الس ياس ية وادلميقراطية واحلقوقية اليت ابرشهتا اململكة املغربية وجعلت مهنا رشياك  كام أ شادت  

ممتزيا وموثوقا، معربة عن تطلعها اإىل استامثر لك الفرص املتاحة للريق هبذه الرشاكة اإىل أ فضل املس توايت، لفتة  

ماكنيات كبرية فامي خيص خلق فرص    اجملال الثقايف الواعد ملا اإىل أ ن العمل جار لتعميق التعاون يف يزخر به من اإ

 الشغل وحتقيق المنو. 

وعىل صعيد أ خر تطرقت املسؤوةل ال وربية اإىل الوضع العاملي الراهن املطبوع بتوال ال زمات ادلولية جراء  

وس يا وأ وكرانيا أ خذة يف التعقيد يف ظل التوترات احلالية بني ر   اقتصادية وما ترتب عنه من أ زمة   19تفيش وابء كوفيد  

وما جنم عهنا من تداعيات سلبية عىل اس تقرار العامل بأ رسه وعىل القارة ال وربية عىل اخلصوص، مما يس تدعي العمل  

 سواي وفق رؤية مشولية واحضة ملواهجة اكفة التحدايت املطروحة.

املغربية بدول    وعىل صعيد أ خر تداول الطرفان يف مواضيع أ خرى ذات ال ولوية من قبيل وضعية اجلالية

أ وكرانيا، من  العائدون  املغاربة  والطلبة  ال ورويب  وال من   الغذايئ وال من   الاحتاد  الرمقية،  والتحولت  والصحي، 

 . السربان، والطاقة والبيئة والتغريات املناخية
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