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 2022/ 11اجتماع رقم  
 2022  ماي   09ليوم اإلثنين  

 

برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم  اجامتعا    2022ماي    09عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة: ومشاركة الأعضاء   ميارة، 

 اخلليفة الأول للرئيس؛  :            محمد حنني  ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :            أأمحد اخشيشن  ▪

 اجمللس؛  حماسب  :   محمد سامل بمنسعود  ▪

 اجمللس؛  حماسب  :    ميلود معصيد   ▪

 حماسب اجمللس.  :            عبد الإهل حفظي  ▪

 

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

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     فؤاد القادري  ▪

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                    املهدي عمثون  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد السالم بلقشور   ▪

 أأمني اجمللس؛  :     جواد الهالل  ▪

 لس؛ أأمني اجمل :             مصطفى مشارك  ▪

 .أأمينة اجمللس  :     صفية بلفقيه  ▪

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا 

 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية  ❖

     الس يدة صفية بلفقيه أأمينة للجلسة املشرتكة  ابنتداب    2022/ 11/ 01قرار رمق

عىل الساعة احلادية عرشة صباحا، اخملصصة لتقدمي عرض الس يدة    2022ماي    11الأربعاء  املربجمة يوم  

 . 2020و 2019الرئيس الأول للمجلس الأعىل للحساابت عن أأعامل احملامك املالية برمس سنيت 

     ماي اجلاري، من أأجل    18و  17يويم  لقاء درايس    بعقد   11/2022/ 02قرار رمق

غناء مرشوع خمطط العمل لإدماج اللغة الأمازيغية يف أأشغال اجمللس من خالل الاطالع عىل املامرسات   اإ

الفضىل والتجارب املقارنة يف جمال تدبري التعدد اللغوي، يف أأفق اعامتد الصيغة الهنائية للمخطط خالل  

 الاجامتع املقبل للمكتب.   

 الشفهية الأس ئةل   ❖

     رمق أأمينة    ابنتداب   2022/ 11/ 03قرار  بلفقيه  صفية  الأس ئةل الس يدة   جللسة 

الشفهية الشهرية اخملصصة لتقدمي الأجوبة عن الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس  

لثالثة  الساعة ا   عىل  2022ماي    10احلكومة حول "معادةل الاستامثر والتشغيل"، املربجمة يوم الثالاثء  

 بعد الزوال.

     رمق حاةل   2022/ 11/ 04قرار  للشغل    ابإ ادلميقراطية  الكونفدرالية  طلب مجموعة 

حول "الساعة القانونية" اإىل   2022ماي  10تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  168احلكومة طبقا لأحاكم املادة  

     حاةل   2022/ 11/ 05قرار رمق طلب مجموعة العداةل الاجامتعية تناول اللكمة يف    ابإ

حول "الساعة القانونية" اإىل احلكومة طبقا    2022ماي    10هناية جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  168لأحاكم املادة 

     موعدا لعقد جلسة   2022يونيو    14يوم الثالاثء    بتحديد  2022/ 11/ 06قرار رمق

لتقدمي الأجوبة عن الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل الس يد   الأس ئةل الشفهية الشهرية املقبةل 

 رئيس احلكومة. 
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 الترشيع  ❖

     رمق حاةل   2022/ 11/ 07قرار  مرشوع   ابإ

حالته   86.15قانون تنظميي رمق  جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون، كام متت اإ يتعلق بتحديد رشوط واإ

 ، اإىل جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان. 2022أأبريل  26عىل اجمللس من قبل جملس النواب بتارخي 

     مبارشة   2022ماي    10الثالاثء  جلسة عامة يوم    بعقد   2022/ 11/ 08قرار رمق

بعد جلسة الأس ئةل الشفهية الشهرية، برئاسة اخلليفة الأول للرئيس الس يد محمد حنني والس يدة صفية  

يتعلق بتنظمي معليات مجع    18.18بلفقيه يف أأمانة اجللسة، لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  

 ية. التربعات من العموم وتوزيع املساعدات لأغراض خري 

     مبارشة   2022ماي    17جلسة عامة يوم الثالاثء    بعقد   2022/ 11/ 09قرار رمق

 بعد جلسة الأس ئةل الشفهية الأس بوعية، لدلراسة والتصويت عىل ابيق النصوص الترشيعية اجلاهزة.  

     ماي    10اإىل اجامتع ندوة الرؤساء يوم الثالاثء    ابدلعوة   2022/ 11/ 10قرار رمق

ة عرشة صباحا، لتوزيع احلصة الزمنية لأشغال جلسة الأس ئةل الشفهية الشهرية  الساعة احلادي  عىل  2022

ولرتتيب أأشغال اجللسة العامة الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل    2022ماي    10ليوم الثالاثء  

يتعلق بتنظمي معليات مجع التربعات من العموم وتوزيع املساعدات لأغراض    18.18مرشوع قانون رمق  

 ية. خري 

 العالقات اخلارجية  ❖

     عىل املشاركة يف اجامتع جلنة املساواة وعدم    ابملوافقة   11/11/2022قرار رمق

 . 2022ماي   12املزمع عقدها بس توكهومل، السويد، يوم  التابعة للجمعية الربملانية جمللس أأورواب المتيزي

     عىل املشاركة يف اجامتع جلنة القضااي الس ياس ية    ابملوافقة  2022/ 12/11قرار رمق

 . 2022ماي  16املزمع عقدها بكريتا، اليوانن، يوم  جمللس أأوروابوادلميقراطية التابعة للجمعية الربملانية 

     أأندونييس من قبل    ابملوافقة   2022/ 11/ 13قرار رمق عىل اس تقبال وفد برملاين 

 . 2022ماي  23الس يد رئيس جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية يوم الإثنني 

     ئة لالحتاد الربملاين العريب  عىل عقد دورة طار   ابملوافقة   11/2022/ 14قرار رمق

 عىل مس توى الرؤساء خبصوص الوضع يف املسجد الأقىص. 
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شعاعية  ❖  أأنشطة اإ

     رمق عىل  ابملوافقة    2022/ 15/11قرار 

عىل    2022ماي    9منتظمة ونظامية، يوم الإثنني  اللقاء ادلرايس حول امليثاق العاملي لهجرة أ منة   برانمج 

 الساعة الثالثة بعد الزوال.

 خمتلفات  ❖

     عىل حضور اجللسة الافتتاحية لأشغال مؤمتر  ابملوافقة    2022/ 11/ 16قرار رمق

  12اإىل   10البنك الاوريب لإعادة الاعامر والتمنية، اذلي س تحتضنه مدينة مراكش يف الفرتة املمتدة من  

 . 2022ماي 

     عىل اس تقبال اجمللس لوفد عن اللجنة الأممية   ابملوافقة   2022/ 11/ 17قرار رمق

عىل الساعة احلادية عرش    2022ماي    13املعنية حبقوق العامل املهاجرين وأأفراد عائالهتم، يوم امجلعة  

 صباحا. 

 

 قضااي للمتابعة 

 ادلامئة. وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اللجان  •

 أأشغال اللجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة.  •

 تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس.  •

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

 البرشية دلى اجمللس. 

التنس يق بني اجمللسني   • الأربعاء  خمرجات اجامتع جلنة  يوم  عىل    2022أأبريل    27املنعقد 

 الساعة الثانية عرشة زوالا. 

"تقيمي  • املستشارين، حول  املنجزان بطلب من جملس  للحساابت،  الأعىل  تقريرا اجمللس 

 المتدرس ابلعامل القروي" و"تغطية التقاعد الأسايس".  
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موضوع جلسة الأس ئةل الشفهية الشهرية املقبةل لتقدمي   •

الس يد   قبل  من  العامة  ابلس ياسة  املتعلقة  الأس ئةل  عىل  الأجوبة 

 رئيس احلكومة. 

الس يد   • برئاسة  املتوسط  الأبيض  للبحر  الربملانية  امجلعية  عن  املس توى  رفيع  وفد  زايرة 

Gennaro Migliore 2022ماي  10و 09، للمملكة املغربية، يويم . 

الاجامتع الاس تثنايئ للجنة ادلامئة اخملتصة ابلشؤون الس ياس ية والعالقات اخلارجية التابعة  •

مة التعاون الإساليم املزمع عقدها ابمجلعية الوطنية الكربى برتكيا لحتاد جمالس ادلول الأعضاء يف منظ

 . 2022ماي  27و 26يويم 

الس يد   • للمملكة Tomasz Grodzkiزايرة  بولندا  جبمهورية  الش يوخ  جملس  رئيس   ،

 . 2022ماي  30اإىل  26املغربية، خالل الفرتة املمتدة من 
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لتقديم تقرير    لمجلسي البرلمان   جلسة عمومية مشتركة  ▪
 . 2020و  2019المجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  

 

 

من ادلس تور   148طبقا لأحاكم الفصل  

ادلاخليني   النظامني  الربملان ومقتضيات    جملليس 

الربملان مبجلس يه جلسة معومية   عقدذات الصةل، 

ترأأسها لك  ،2022ماي  11يوم الأربعاء  مشرتكة

  من الس يدين رش يد الطليب العاملي والنعم ميارة، 

الأعىل  ل   خصصت اجمللس  رئيس  الس يدة  تقدمي 

الأعىل   اجمللس  أأعامل  عن  عرضا  للحساابت 

 .2020و 2019للحساابت برمس سنيت 

توقفت عرضها  مس هتل  الس يدة    ويف 

خيص الرقابة العليا عىل املالية   فاميالعدوي عند املهام اليت أأس ندها دس تور اململكة للمجلس الأعىل للحساابت  زينب  

العمومية وتدعمي وحامية مبادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفافية واحملاس بة، مشرية اإىل أأن الوثيقة ادلس تورية أأانطت  

حسااب مراقبة  للحساابت  اجلهوية  بتدبري  ابجملالس  قياهما  وكيفية  وهيئاهتا،  الأخرى  الرتابية  وامجلاعات  اجلهات  ت 

شؤوهنا. كام خول ادلس تور للمحامك املالية صالحية املعاقبة، عند الاقتضاء، عن لك اإخالل ابلقواعد السارية عىل  

 .معليات مداخيل ومصاريف الأهجزة العمومية

حمطة دس تورية  " من ادلس تور يعد    148الفصل    واعتربت أأن هذا اللقاء اذلي ينعقد طبقا ملقتضيات

اإشاكليات   ببالدان حول  العمويم  النقاش  تعميق  املساءةل والإسهام يف  مبدأأ  تفعيل  تتوىخ  ذ  اإ نعزت هبا،  ابمتياز، 

اقرتاح   وكذا  تعرتهيا  قد  اليت  وتقيميها ورصد الاختاللت  العمومية  والربامج  الس ياسات  وتزنيل  العمويم  التدبري 

 ". ائل الكفيةل بضامن أأثرها الإجيايب عىل املواطن وعىل الاستامثر والشغلالس بل والبد

للمجلس الأعىل للحساابت، اجلهود احملمودة    أأبرزتبعد ذكل    الس يدة زينب العدوي، الرئيس الأول 

والتدابري اليت اختذهتا اململكة، طبقا لتوجهيات صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، يف س ياق وطين ودول يعرف  

   .حتولت متسارعة

 الجلسات العمومية... 

والمؤقتة....    
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جاحئة وتطرقت الس يدة العدوي اإىل التغيريات اجلذرية اليت فرضهتا  

الاجامتعي  19كوفيد   الطابع  ذات  العوامل  من  مجموعة  تزامن  اإىل  ضافة  اإ  ،

لالختيارات   معيقة  مراجعات  اإىل  أأدت  واليت  واجليوس يايس  والاقتصادي 

عادة النظر يف مسار العوملة ووضع العنرص البرشي والاهامتم حبياة الإنسان يف صلب   الاسرتاتيجية لدلول، أأمهها اإ

 .عمومية أأولوايت الس ياسات ال

أأوىل،  الوطين واليت اس هتدفت يف مرحةل  الصعيد  املتخذة عىل  التدابري  وتوقفت يف هذا الصدد، عند 

، ويف مرحةل لحقة، وضع خطة متاكمةل لإنعاش  19توظيف الإماكانت املالية اليت أأاتهحا الصندوق التضامين لكوفيد  

لالستامثر، للهنوض ابلأنشطة الإنتاجية، ومواكبة ومتويل خمتلف  الاقتصاد من خالل اإحداث صندوق محمد السادس  

 .املشاريع الاستامثرية

واعتربت الس يدة العدوي أأن من أأمه ادلروس املس تخلصة من هذه الأزمة أأن اململكة متكنت من التخفيف  

غاربة سواء خالل مرحةل  من الانعاكسات املبارشة للجاحئة أأساسا بفضل روح الالزتام واملواطنة اليت أأابن عهنا امل

احلجر الصحي أأويف املراحل الالحقة املرتبطة ابمحلةل الوطنية للتلقيح، “مما ساعد العديد من الأنشطة الاقتصادية  

 .”عىل التعايف تدرجييا

، بعد انكامش 2021ابملائة يف س نة    7وأأفادت يف هذا الس ياق، بأأن الاقتصاد الوطين جسل منوا بأأكرث من

 20ر5، كام حافظت اململكة عىل جاذبيهتا لالستامثرات الأجنبية حيث تنامت بنس بة  2020ئة س نة  يف املا  6ر3ب  

 .2020يف املائة ابملقارنة مع س نة 

ويف نفس الاجتاه، تضيف الس يدة العدوي، حتسنت املدخرات الوطنية من العمةل الصعبة اليت بلغت ما 

بفضل حتويالت املغاربة املقميني ابخلارج اليت جسلت مبالغ   يوما من واردات السلع واخلدمات  22أأشهر و  6يعادل  

 .يف املائة 36ر8مليار درمه أأي بزايدة بلغت  93ر3قياس ية وصلت اإىل 

العدوي، الس يدة  أأن  اىل    غري  اإضافة  للجاحئة  الالحقة  التطورات  فاإن  من ذكل  الرمغ  عىل  أأنه  جسلت 

الوطين عىل الصمود أأمام الإكراهات اخلارجية، لك هذه    الانعاكسات السلبية ملومس اجلفاف ومدى قدرة الاقتصاد 

 .العوامل تفرض مواهجة حتدايت كربى

ويأأيت يف مقدمة هذه التحدايت، حسب الس يدة العدوي، تعزيز ماكنة املغرب وحتصني مناعته يف اجملالت  

ية لالس تفادة من الفرص اليت  الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وتأأهيل العنرص البرشي وتوفري الظروف املوات 

أأفق س نة   كتعممي امحلاية الاجامتعية يف  الكربى  الأوراش  اإىل ترسيع وترية  الرمقي ابلإضافة  التحول    2025يتيحها 

 .وورش الإصالح اجلبايئ واملؤسسات العمومية وتفعيل امليثاق اجلديد لالستامثر
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كام تشمل هذه التحدايت رضورة تزنيل المنوذج التمنوي اجلديد خاصة يف ما يتعلق ابخلالصات اجلوهرية  

الاستباق   عىل  العموميني  الفاعلني  خمتلف  قدرات  تطوير  لس امي  العمويم  والتدبري  احلاكمة  جمال  تس هتدف  اليت 

اخملاطر، وجت وتدارك  وتدبري  واملقارابت  الاسرتاتيجي  املشاريع  التحفزي عىل  مع  واملشاريع،  احللول  ريب واحتضان 

التحليل  عىل  تقوم  ومنسقة،  انجعة  معومية  س ياسات  بلورة  وتشجيع  والبعيد،  املتوسط  الأمد  ذات  املهيلكة 

ات واملعطيات، وهتدف اإىل حتقيق ماكسب تمنوية لصاحل معوم املواطنني ،وحتسني قدرات الإدارة لتنفيذ الس ياس 

العمومية بفعالية وبوترية أأرسع، مع تركزي التدبري عىل جناعة الأداء وخدمة املواطن، والاس تفادة من التكنولوجيات 

 .احلديثة

 

 . للدراسة والتصويت على مشروع ق انون جاهز جلسة عمومية   ▪

 

الثالاثء   يوم  املستشارين  جملس  ماي    10عقد 

مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشهرية املتعلقة ابلس ياسة   2022

ترشيعية   عامة  جلسة  والتصويت    خصصتالعامة،  لدلراسة 

بتنظمي معليات مجع التربعات    18.18عىل مرشوع قانون رمق  

 من العموم وتوزيع املساعدات لأغراض خريية. 

املرشوع  هذا  جاء  جامع وقد  ابإ حظي  اذلي   ،  

رؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل اخلريي ل  ، حامالاجمللس

وتنظميه بشلك يرفع من مردوديته وفعاليته من خالل تبين قواعد حاكمة جيدة مبنية أأساسا عىل ضامن الشفافية  

 .يف معليات مجع التربعات وتوزيع املساعدات
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بتقييم السياسات   ▪ المجموعة الموضوعاتية المكلفة 

 . العمومية المتعلقة بالشباب 
 

مع   ابرتباط  احلكوميني  املسؤولني  من  عدد  مع  تعقدها  اليت  اللقاءات  سلسة  طار  اإ تقيمي  يف  موضوع 

لقاء مع الس يد وزير الصحة    2022ماي    10الثالاثء  اجملموعة يوم    تالعمومية املتعلقة ابلش باب، عقد  تالس ياسا

 . وامحلاية الاجامتعية

 

 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية:  ▪
 

ناقشة موضوع كيفية توزيع ادلمع عىل همنيي  اجامتعا خصص مل   2022ماي    11الأربعاء  عقدت اللجنة يوم  

 الس يد محمد عبد اجلليل.  حبضور الس يد وزير النقل واللوجيستيكوذكل النقل وأ اثره، 

مارس    10وخالل عرضه ابملناس بة تطرق الس يد اإىل الهدف من هذا ادلمع ومراحهل اليت انطلقت منذ  

 .  ، كام توقف عند أ ليات تفعيهل ورشوط الاس تفادة منه2022

يصال  من هجهتم أأاثر الس يدات والسادة املستشارون مجةل من الإشاكليات اليت تعيق اإجناح هذه العملية واإ

 ادلمع اإىل املس تحقني. 

قبيل جناعة ادلمع وأأثره عىل    غرب مناليت يعرفها النقل ابمل  ت الإكراهاكام مت ابملناس بة طرح مجموعة من  

 وي، والنقل البحري.اس تقرار الأسعار، التشوير الطريق، النقل اجل

 

 .لجنة النظام الداخلي  ▪
 

الفرق واجملموعات    دلن  واصلت اللجنة أأشغالها املتعلقة بدارسة مقرتحات التعديالت الواردة علهيا من

  16تعديل النظام ادلاخيل للمجلس، حيث عقدت لهذا الغرض اجامتعا أأمس الإثنني    ورش الربملانية يف اإطار  

 . 2022ماي 

 

 
 

 

 أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة... 

والمؤقتة....    
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 المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب: المجموعة الموضوعاتية   ▪

 بعد انهتاء اجللسة العامة بقاعة الندوات:   2022ماي    17الثالاثء   •

  .لقاء مع وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت 
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المستشارين  ▪ مجلس  اجتماع    يشارك   رئيس  في 
 . للجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية واالتحاد األوروبي   11الدورة  

 

النعم ميارة    الس يد  شارك رئيس جملس املستشارين 

 الاحتاد الأورويب-للجنة الربملانية املشرتكة املغرب  11يف الاجامتع  

  .2022ماي  12اليت انعقدت بربوكس يل يوم امخليس 

أألقاها   اليت  الهامة  ابللكمة  الأشغال  هذه  متزيت  وقد 

أأن هذه ادلورة تشلك  د الرئيس واليت اس هتلها ابلتأأكيد عىل  الس ي

مناس بة لس تحضار مسار الرشاكة املمتزية اليت جتمع بني اململكة  

جمالهتا  مجيع  يف  الأورويب،  والاحتاد  الس ياس ية   املغربية 

وعىل مس توى القضااي   نسانية،والاقتصادية والأمنية والثقافية والإ 

 بني اجلانبني  وذجيةالمنرشاكة  ال   ، مشريا اإىل أأنالإقلميية وادلولية

 الإسرتاتيجية   وطبيعهتا   مركزيهتا   وتأأكدت   ،يف الأجندة اجلديدة لالحتاد الأورويب اخلاصة جبوار جنوب املتوسط  تكرست

 .املشرتك الازدهار  أأجل من الرشاكة اإىل املتقدم الوضع من الارتقاء خالل من

تؤكد اململكة املغربية عزهما عىل اس تكامل بناء مسار هذه الرشاكة،    ، يضيف الس يد الرئيس،ويف هذا الإطار

العالقات والثقة يف هذه  ترخس    ،ويف حتقيق الانسجام  لس ياسات  املغرب  وواقعية هنج  أأمهية  اململكة عىل  كام تشدد 

نتيجة الإصالحات ادلميقراطية الإرادية اليت أأطلقها    عالقات اليت تطورتمسلسل عالقات تعاون أأكرث تقدما، ويه ال

املتخذة الإجراءات  وبفضل  السادس،  محمد  املكل  اجملالت    جالةل  يف  الأورويب  والتنظميي  الترشيعي  التقارب  لتحقيق 

وفاعال أأساس يا    متفردا ورشياكمما جعل من املغرب منوذجا تمنواي دميقراطيا   الس ياس ية، والاقتصادية، واملالية، والبرشية،

جنوب   املنطقة،  يف والتعاون  الهجرة،  وس ياسة  املتجددة،  اكلطاقات  خمتلفة  جمالت  التطرف    -يف  وحماربة  جنوب، 

  السمل والأمن ادلوليني. واس تتبابوالإرهاب، 

طارا مالمئني توفر هيالك  الاحتاد الأورويب-اللجنة الربملانية املشرتكة املغربشدد الس يد الرئيس عىل أأن  و     واإ

الربملاين والتنس يق حول املواضيع ذات الاهامتم املشرتك، وأ لية متقدمة ملواكبة التعاون والرشاكة بني اململكة املغربية    للحوار

ام يف حتقيق التقارب املنشود وتبادل الرؤى حول القضااي املشرتكة، لس امي والاحتاد الأورويب، حيث تضطلع بدور ه

وتنقل واللجوء  الإرهاب،  الهجرة  وحماربة  والأمن،  والتمنية   الأشخاص،  والبيئة  والشغل،  والتعلمي  الش باب  وقضااي 

  لس ياس ية والتبادل التجارياملس تدامة، واجلهوية والالمركزية، والفالحة والصيد البحري، ولبحث س بل تعزيز العالقات ا 

 والإنساين والثقايف، وتقوية نس يج املصاحل الاقتصادية املشرتكة بني اململكة املغربية والاحتاد الأورويب. 

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية... 

والمؤقتة....    
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ال ن مدعوة  الرئيس،ويه  الس يد  يشدد  متجددة   ،  مقاربة  لعامتد 

ية  أ فاق جديدة للتعاون وفق املتغريات اجليوس ياس ية والتحدايت الإقلمي   واسترشاف

للعالقات   قوية  دفعة  عطاء  اإ يف  املشرتكة  الرغبة  مع  ومتاش يا  الضاغطة،  وادلولية 

جديدة  رشاكة  أأجل  من  الطموح  تعكس  الأوروبية  الفضاء   املغربية  مس تجدات  الاعتبار  بعني  يأأخذ  س يايس  وحوار 

اجلالةل املكل محمد السادس يف الأورومتوسطي، يف احرتام اتم للمصاحل الاسرتاتيجية للطرفني، كام أأكد عىل ذكل صاحب  

 خطابه مبناس بة اذلكرى السادسة والأربعني للمسرية اخلرضاء. 

يف الضفة اجلنوبية   كام أأن اللجنة مدعوة لدلفع ابعامتد منوذج جديد للرشاكة وس ياسة حسن اجلوار مع الرشاكء

ايت املشرتكة اليت تتجاوز النطاق اجلغرايف للمتوسط يأأخذ بعني الاعتبار الامتداد الإفريقي عىل اعتبار الرهاانت والتحد

 الأورومتوسطي، مثل ماكحفة الاجتار ابلبرش، والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة،.. 

ويف هذا الإطار، تؤكد اململكة املغربية عىل الالزتام بروح التضامن يف تبادل املعرفة واخلربة مع بدلان اجلنوب 

فريقيا  اإ أأهنا تشلك جرسا بني  رشاك بدلان    وعىل  التعاون شامل جنوب واإ لها بتعزيز  وادلول الأورومتوسطية، مما يسمح 

 اجلنوب الأخرى من أأجل التعامل بشلك أأكرث فعالية مع هذه القضااي املشرتكة. 

ويف نفس الس ياق، جيب التشديد عىل أأن التوترات املتنامية واحلروب ابلواكةل هتدد اس تقرار وأأمن املنطقة 

وأأن الهتديد الإرهايب يكتيس أأمهية أأكرب ابعتبار املنطقة جتد امتدادها يف منطقة الساحل اليت تشلك    الأورومتوسطية،

 للتطرف والإرهاب واجلرمية املنظمة. مرتعا 

فريقيا جنوب   اإ الإقلميي والاس تقرار يف  الأمن  فاعال مسؤول يف جمال  يعد  املغرب  أأن  التأأكيد عىل  أأود  وهنا 

أأنه حتت قيادة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، حرص دامئا، ابعتباره بدلا مطال عىل الصحراء   واملتوسط، وعىل 

انطالقا من املناطق، وذكل  بني  مبنطقته وصةل وصل  للسالم  رافعة  يكون  أأن  الأطليس، عىل  واحمليط  هنج    املتوسط 

املشرتك لتدبري التحدايت الإقلميية وادلولية املزتايدة،  الالزتام ابلعمل    عىل أأسس   الس ياسة اخلارجية املغربية اليت ترتكز

 وتكريس قمي التضامن الفاعل والتعاون البناء، والتشبث ابحلل السلمي للزناعات، واحرتام س يادة ادلول ووحدهتا الرتابية. 
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المغرب اللجنة   ▪ المشتركة  األوروبي  - البرلمانية  االتحاد 
 . تؤكد على أهمية إعادة إطالق الشراكة الثنائية 

 
املغرب املشرتكة  الربملانية  اللجنة  -أأكدت 

الأورويب،     2022ماي  12  امخليس   يومالاحتاد 

اإطالق   لإعادة  اجلوهرية  الأمهية  عىل  بربوكس يل، 

 .املغربية-الأوروبية

أأشغال   عقب  صدر  مشرتك  اإعالن  ويف 

- ، أأبرزت اللجنة الربملانية املشرتكة املغرب11اجامتعها الـ  

حتاد الأورويب طموح الرابط وبروكس يل ملنح عالقهتام الا

 .جديدةالإسرتاتيجية، متعددة الأبعاد واملمزية، دفعة 

الهيلكة الأربعة اليت تمتحور  الربملانية املشرتكة عىل اجملالت  اللجنة  وبعد الرتحيب هبذا الزمخ اجلديد، ركزت 

املغربية، ويه القمي املشرتكة، التقارب الاقتصادي، املعارف املشرتكة واحلوار الس يايس والأمين، -حولها الرشاكة الأوروبية

 .ن احملاور الأفقية املتعلقة مبجالت البيئة، احلركية والهجرةاإىل جانب املشاريع املندرجة ض 

وذكر اجلانب الأورويب، هبذه املناس بة، بأأن املغرب يعد رشياك رئيس يا لالحتاد الأورويب يف اجلوار اجلنويب، 

 ."املغربية لالزدهار املشرتك-للرشاكة الأوروبية"وجدد دمعه 

تأأكيدمه عىل الاهامت اللجنة  أأعضاء  الش باب ومسامههتم احلامسة يف تقدم  وجدد  م اخلاص اذلي خيصص دلور 

، وهو العام الأورويب للش باب، مينح فرصة لنسج روابط بني الش باب من ضفيت 2022اجملمتعات، مشريين اإىل أأن العام  

 .احلوض املتوسطي 

نية املشرتكة ابلتوقيع،  وبعد التأأكيد عىل دور الش باب مكحرك للتغيري يف جممتع دميقراطي، رحبت اللجنة الربملا 

فريقيا،  "لينك أ ب أأفرياك"، عىل اتفاقية برانمج  2022يف مارس   ، وهو أأول تعاون ثاليث بني الاحتاد الأورويب واملغرب واإ

فريقيا، حىت يمتكنوا من العمل يف بدلاهنم  .لتيسري ولوج الش باب اإىل التكوين والتوظيف يف اإ

ال ابلتقارب الاقتصادي، دمع  يتعلق  الإقلميي بني الاحتاد وفامي  التعاون  برامج  والأوروبيون  املغاربة  ربملانيون 

اقتصادية، مبا يف ذكل تمنية الاقتصاد الاجامتعي،  -الأورويب واملغرب، واليت تروم اإحداث املزيد من ال فاق السوس يو

 .لس امي ابلنس بة للش باب والنساء

جبهود تعزيز الثقافات والتقارب بني شعوب أأورواب من هجة أأخرى، رحبت اللجنة الربملانية املشرتكة، بقوة،  

 .والشعب املغريب، ويه أأولوايت هممة يف هذا اجملال نفسه
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حماربة   يف  املغرب  جبهود  املشرتكة  الربملانية  اللجنة  أأشادت  كام 

الأهجزة الأمنية املغربية والأوروبية يف تنس يق وتبادل  الإرهاب، وجشعت هجود  

الساحل،   منطقة  يف  املنظمة  واجلرمية  الإرهاب  ماكحفة  أأجل  من  املعلومات 

 .احلوض املتوسطي وأأورواب

وشددت عىل أأمهية تطوير مقارابت مشرتكة يف جمال الأمن اخلاريج، لس امي يف منطقة الساحل وغرب  

فريقيا ومناطق أأخرى، مرحبة مبشاركة املغرب يف بعثات حفظ السمل املدنية والعسكرية اليت ترشف علهيا الأمم    اإ

 .املتحدة والاحتاد الأورويب 

التعاون   لتعزيز  واملغرب  الأورويب  املشاورات بني الاحتاد  أأمهية  املشرتكة عىل  الربملانية  اللجنة  وأأكدت 

فر - الأورويب  يقيا، ابلنظر اإىل دور الرايدة الاقتصادية، الس ياس ية  الإفريقي من أأجل التمنية والأمن والاس تقرار يف اإ

 .والثقافية اليت يضطلع هبا املغرب عىل مس توى القارة

ومتزي هذا الاجامتع، اذلي ترأأسه بكيفية مشرتكة لك من الس يدين حلسن حداد، عن الربملان املغريب، 

 .رين، الس يد النعم ميارة مبشاركة رئيس جملس املستشا وأأندراي كوزولينو، عن الربملان الأورويب، 

- ومشل جدول أأعامل اللجنة، القضااي املتعلقة بس ياسة اجلوار الأورويب، الأزمة يف أأوكرانيا، الوضع اجليو

الأوروبية الرشاكة  فريقيا،  اإ بشامل  البيئة،  - س يايس  جمال  التعاون يف  الإنسان،  حقوق  املشرتك،  لالزدهار  املغربية 

 .الأمينماكحفة التغري املنايخ والتعاون 

املغريب،  الربملان  املمثةل يف غرفيت  الس ياس ية  احلساس يات  تضم خمتلف  اليت  املشرتكة،  اللجنة  وتتيح 

ماكنية التفاعل مع مجموعات الربملان الأورويب، من أأجل عرض وهجة نظر اململكة يف عدد من القضااي  .اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2022ماي    17  / 649العدد  - النشرة الداخلية 

 

 

 مجلس المستشارين 
 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

المستشارين   ▪ في    مجلس  اللجنة  يشارك  اجتماع 
 السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الفرنكفونية 

 

للكبيك   الوطنية  امجلعية  رئيس  من  بدعوة 

الس ياس ية   Paradis François الس يد اللجنة  عقدت   ،

السيناتور  الربملانية الفرنكفونية اجامتعها برئاسة  التابعة للجمعية  

الس يد وذكل  Frassa François الفرنيس 

 . مبونرتايل 2022 ماي15و 14  يويم

مثل الوفد الربملاين املغريب عضوا اللجنة الس ياس ية 

 ابمجلعية الربملانية الفرنكوفونية: 

رئيس   • غياث،  الس يد محمد  النائب 

 لالحرار؛ فريق التجمع الوطين 

 املستشارة الس يدة امال العمري، رئيسة فريق الاحتاد املغريب للشغل. •

الأعضاء حول النقط الهامة   وقد شلك هذا الاجامتع مناس بة للوفد الربملاين للتباحث والتفاعل مع الربملانيني

أأعامهل املتعلقة أأساسا ابس تعراض ل خر املس تجدات الس ياس ية يف   املنطقة الفرنكفونية، اليت تضمنهتا بنود جدول 

القانون،  ودور العمل يف اختاذ القرار، وتأأثري تطور اذلاكء الاصطناعي عىل حقوق الإنسان وادلميقراطية وس يادة 

ومعليات حفظ السالم، وصالحيات الربملاانت يف ظل وضعية الطوارئ، واس تعامل اللغة الفرنس ية يف املنظامت  

ضافة اىل حتديث الأنظمة ادل  اخلية للجمعية الربملانية الفرنكوفونية. ادلولية اإ

املغريب   الوفد  قدم  الفرنكوفوين،  الفضاء  يف  الس ياس ية  الأوضاع  بشأأن  التقرير  مرشوع  عىل  وتعقيبا 

املعلومات من مصادرها   اس تقاء  أأمهية  التشديد عىل  مع  التقرير  عدة مغالطات واردة يف  بشأأن  توضيحات وافية 

   واملوضوعية وفق مهنجية تتجاوز الوصف حنو حتليل معمق ومفصل.املوثوقة وحتري ادلقة 

هذا وقد مت تسليط الضوء عىل ادلور الرايدي اذلي تضطلع به اململكة يف جمال الهجرة مبختلف أأبعادها  

وامتداداهتا، من أأجل ضامن جهرة أ منة منظمة ومنتظمة، بتنس يق وثيق مع رشاكهئا من جنوب املتوسط وابخلصوص  

ا اليت تعول عىل مرحةل جديدة من التعاون بعد موقفها اجلديد بشأأن الزناع الإقلميي املفتعل حول الصحراء  اس باني

 املغربية.
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ويف هذا الصدد، ذكر أأعضاء الوفد ابجلهود ادليبلوماس ية اليت يبذلها   

املغرب من أأجل حلحةل هذا الزناع اذلي تعترب فيه اجلزائر طرفا أأساس يا بدمعها  

واملعنوي املغرب عىل   املال  ملعاكسة مصاحل  ادلامئ  الومهية وسعهيا  للجمهورية 

وتط الإفريقية.  ابلقارة  لس امي  اخلاريج،  اىل  الصعيد  ذاته  الس ياق  يف  رق 

اذلي يروم أأن  ومن مثة اإىل أأورواب، املغرب  اإىل  نيجرياي من غاز  أأانبيب خط التطورات اليت يعرفها مرشوع انشاء

فريقيا   .يشلك حافزا للتمنية الاقتصادية مبنطقة شامل غرب اإ

للجمعية الربملانية الفرنكوفونية املقرر العام   وستمت املصادقة عىل الصيغة الهنائية للتقرير خالل اشغال امجلع

 يوليوز املقبل بكيغال. 09  اىل05  عقدها خالل الفرتة من

رئيس     Paradis François وعىل هامش مشاركته يف اجامتع اللجنة، عقد الوفد املغريب لقاءا مع الس يد

والتباحث حول   ال التعاون الربملاين  يف جم   امجلعية الوطنية للكبيك مت من خالهل الإشادة بمتزي وانتظام العالقات 

الكبيك بكندا واليت تعذر تنظميها يف    - املواضيع اليت ستتطرق لها ادلورة السادسة للجنة الربملانية املشرتكة املغرب

   . 19املوعد احملدد بسبب جاحئة الكوفيد
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مع   ▪ مباحثات  يجري  مجلس المستشارين  عن  وفد 
 . رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان 

 

طار   اإ هبا يف  قام  اليت  ادلومنياكن،   الزايرة  مجلهورية 

 ،2022ماي    13أأجرى وفد عن جملس املستشارين يوم امجلعة  

ادلومينياكن،  مجهورية  يف  النواب  جملس  رئيس  مع  مباحثات 

Alfredo Pacheco Osoria،   تعزيز س بل  حول  متحورت 

مض الوفد الك   الأطراف، حيثالعالقات الربملانية الثنائية ومتعددة  

مكتب  وعضوي  أأميين  الهالل،  وجواد  مشارك  ومصطفى  من 

جملس املستشارين، والس يد املستشار أأمحد اخلريف املمثل ادلامئ 

 للمجلس دلى برملان أأمرياك الوسطى.

 

حبض وخالل جرى  اذلي  اللقاء،  سفري  هذا  ور 

جبمهورية ادلومينياكن، الس يد هشام دحان، عرب الس يد املستشار مصطفى مشارك عن اعزتازه ابدلينامية املمتزية   املغربية اململكة

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

ادلومنياكن س نة  اجلال اإىل مجهورية  السادس  املكل محمد  أ فاق واعدة2004ةل  التارخيية من  الزايرة  فتحته هذه  لالرتقاء   ، وما 

 . ابلعالقات بني البدلين اإىل مس توى رشاكة اسرتاتيجية

 

ابلبدلين يف تعزيز  ويف هذا الصدد أأكد أأمني وعضو مكتب جملس املستشارين، عىل دور املؤسس تني الترشيعيتني  

قامة العالقات ادليبلوماس ية،   60بذكرى مرور     2020وتمثني هذه العالقات، لس امي وأأن البدلين قد احتفيا س نة   س نة عىل اإ

داعيا اإىل استامثر الرتاكامت اليت حققها اجلانبان لبناء رشاكة ممثرة وبناءة مبا خيدم مصلحة الشعبني الصديقني، مشريا يف نفس  

 أأن تنوع وغىن تركيبة جملس املستشارين مبكوانهتا الرتابية واملهنية واملقاولتية والنقابية، يؤهل اجمللس للعب أأدوار  الصدد اإىل

 هامة يف تعزيز العالقات الاقتصادية والتجارية بني البدلين. 

 

أأمني وعضو مكتب جملس املستشارين الس يد جواد الهالل، هذه الفرصة لهتنئة ر  ئيس جملس من هجته، اغتمن 

والكراييب  الوسطى  بأأمرياك  الترشيعية  اجملالس  ورؤساء  رئيسات  منتدى  لرئيس  انئبا  انتخابه  مبناس بة  ادلومنياكين  النواب 

"الفوبريل" منتصف شهر مارس املايض، مؤكدا يف هذا الصدد أأن انتخابه سيشلك اضافة ومسامهة نوعية يف تعزيز املسار  

ريب وضنه جملس املستشارين هبذه املنظمة الربملانية اجلهوية الوازنة، واليت س تعقد دورهتا الاس تثنائية  املمتزي اذلي جيمع الربملان املغ

 من الشهر اجلاري.   21اىل 19مبقر الربملان املغريب يف الفرتة املمتدة من 
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نفس   الهاللويف  جواد  الس يد  أأبرز  الاقتصادية    الاطار  املقومات  أأن 

واملاكنة اجليوساس ية للمملكة املغربية وجو الاس تقرار اذلي تنعم به اململكة حتت القيادة  

اليت  املوقع واملاكنة  السادس نرصه هللا وأأيده، اىل جانب  الرش يدة جلالةل املكل محمد 

توفر فرصا كبرية      حميطها الاقلميي واجلهوي،حتظى هبا مجهورية ادلومنياكن الصديقة يف

املغريب   الشعبني  وطموحات  لتطلعات  الانتصار  بروح  املشرتك  العمل  تس تلزم 

وادلومنياكين من خالل بلورة برامج معل ومبادرات ملموسة جتيب عىل التحدايت والقضااي املشرتكة وتليب انتظارات مواطين  

 والتجارب الرائدة للبدلين لس امي يف ميادين الفالحة والصيد البحري والس ياحة. البدلين وتوفر فضاء لتبادل اخلربات 

 

اخلريف،   أأمحد  الوسطى  أأمرياك  برملان  دلى  املستشارين  جملس  ممثل  فهيا  اس تعرض  كذكل  فرصة  اكن  اللقاء  هذا 

اتسمت بروح التشاور واحرتام س يادة  كرونولوجية أأمه الأحداث واحملطات اليت مزيت العالقات بني البدلين الصديقني، واليت  

البدلين الصديقني، وتبادل الزايرات عىل خمتلف املس توايت احلكومية والربملانية، مربزا يف عذا الصدد الأمهية التارخيية لزايرة 

 .2004جالةل املكل محمد السادس لهذا البدل الصديق س نة 

 

أأمحد اخلريف الس يد  أأبرز  الوطنية،  القضية  املتعلقة خمت   وخبصوص  التارخيية والس ياس ية والاجامتعية  لف اجلوانب 

قلمييا وهجواي، مذكرا   بقضية الصحراء املغربية، وما يفرضه طول أأمد هذا الزناع املفتعل من خماطر عىل الأمن والسمل والاس تقرار اإ

طار الس يادة الوطنية والرتابية للمملكة،   يف هذا الإطار ابملبادرة املغربية للحمك اذلايت كحل عادل وهنايئ لهذا الزناع املفتعل يف اإ

واليت حتظى يف الفرتة الأخرية بدينامية غري مس بوقة من الإقرار بوجاههتا وصوابيهتا وجديهتا، مبا يعزز الاعرتاف ادلول بس يادة  

 اململكة املغربية عىل اكفة أأراضهيا وضهنا الأقالمي اجلنوبية. 

 

أأن هذه ادلينام  ية غري املس بوقة يف ترس يخ الوحدة الرتابية للمملكة املغربية، يوازهيا كذكل وأأضاف أأمحد اخلريف، 

قلميية والربملاانت الوطنية مبنطقة أأمرياك  مسار ممتزي وجد اجيايب يف عالقات جملس املستشارين مع الاحتادات الربملانية اجلهوية والإ

جملس النواب ادلومنياكين نيابة رئاس ته، واليت أأصدرت خالل الالتينية والاكرييب، وضهنا منتدى الفوبريل اذلي يتوىل رئيس  

 الس نوات الأخرية مواقف أأخوية ونبيةل دامعة للوحدة الرتابية للمملكة املغربية.

 

ويف معرض مداخلهتـ أأعرب الس يد رئيس جملس النواب جبمهورية ادلومنياكن عن مدى التقدير الكبري اذلي حتظى  

سؤولني احلكوميني والربملانيني ودلى اكفة مكوانت الشعب ادلومنياكين، مربزا، يف هذا الصدد، أأن به اململكة املغربية دلى امل 

س ياس ية اليت حتظى هبا اململكة يف حميطها اجلهوي والاقلميي تؤهلها لتكون جرسا للتقارب والتعاون بني بدلان   -املاكنة اجليو  

فريقيا والعامل العريب ومنطقة أأمرياك الالتينية وا  لكراييب. اإ

 

أأكد الس يد املسؤول ادلومنياكين، عىل أأمهية ادلبلوماس ية الربملانية يف تعزيز العالقات عىل املس تويني   الإطار ويف هذا  

القريبة للمملكة املغربية يف   أأن زايرته  طارالثنايئ ومتعدد الأطراف، مشريا اىل  احتضان الربملان املغريب لدلورة الاس تثنائية   اإ

كذكل فرصة لتعزيز مسار هذه العالقات والوقوف عىل خمتلف الأوراس التمنوية املفتوحة ابململكة املغربية،   للفوبريل، س تكون

 ما سيشلك رصيدا أأوثق وأأوحض لنقهل بلك أأمانة خملتلف املسؤولني الربملانيني واحلكوميني جبمهوية ادلومنياكن.

ومنياكنية  ورئيسة جلنة الصداقة ادل اخلارجية،واكن رئيس جملس النواب، خالل هذا اللقاء، مرفوقا برئيس العالقات 

املغربية مبجلس النواب اىل جانب أأزيد من عرش برملانيني ميثلون خمتلف الفرق واحلساس يات الس ياس ية ابملؤسسة الترشيعية  

 ادلومنياكنية. 
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بسانتو دومينغو التجربة    مجلس المستشارين يبرز عن  وفد   ▪
 . المغربية الرائدة في مواجهة التغيرات المناخية 

 

فعاليات   يف  املستشارين  جملس  عن  برملاين  وفد  شارك 

والتغريات   املس تدامة  التمنية   " سفارة  ندوة  نظمهتا  اليت  املناخية، 

اململكة املغربية جبمهورية ادلومنياكن برشاكة مع برملان أأمرياك الوسطى 

اخلارجية  لوزارة  التابع  ادلبلومايس  والتكوين  للرتبية  العال  واملعهد 

ابلعامصة سانتو دومنغو،   2022ماي    11  الأربعاء  ادلومنياكنية، يوم

واملامر  التجارب  تبادل  عنوان"  البيئة  حتت  جمال  يف  الفضىل  سات 

 املس تدامة والتغريات املناخية". 

وفد جملس املستشارين اذلي مض الك من الس يد جواد  

والس يد  اجمللس،  مكتب  وعضوا  أأمينا  مشارك  ومصطفى  هالل 

أأمرياك  برملان  للمجلس دلى  ادلامئ  املمثل  اخلريف،  أأمحد  املستشار 

طنية الرائدة يف جمال  الوسطى، اس تعرضوا يف مداخالهتم التجربة الو 

ت مواهجة التغريات املناخية وخمتلف املبادرات والربامج والأوراش اليت فتحهتا بالدان يف هذا اجملال تزنيال للرؤية املتبرصة والتوجهيا

 السامية جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأأيده. 

أأمه احملطات اليت مزيت مسار العالقات الثنائية  ويف اجللسة الافتتاحية للندوة، اس تعرض املستشار أأمحد اخلريف  

عالن العيون" اذلي توج الاجامتع التارخيي املشرتك ملكتب جملس     بني جملس املستشارين وبرملان أأمرياك الوسطى، بدءا ب"اإ

أأمرياك الوسطى التنفيذي للربلسني، واذلي عرب فيه برملان  الرتابية للمملكة املغربية، للوحدة     عن دمعه  املستشارين واملكتب 

وصول اىل القرار الأخري ابلرتقاء بوضع جملس املستشارين من صفة عضو مالحظ دامئ اىل صفة رشيك متقدم واذلي مت الاعالن  

أأمرياك  لربملان  التنفيذي  املكتب  واعضاء  رئيس  ميارة من طرف  النعم  الس يد  املستشارين  رئيس جملس  اس تقبال  عنه خالل 

 .  2022فرباير  14الوسطى يف 

ولس امي املرتبط مهنا بدول   الإشارة اىل الرهاانت و التحدايت املطروحة عىل أأجندة املنظومة ادلولية   ويف س ياق  

اعزتاز   اخلريف  أأمحد  الس يد  أأبرز  املشرتك،  الربملاين  للتعاون  ومتتني  تكثيف  من  تس تلزمه  وما  اجلنوب،  جملس   وشعوب 

، مبخرجات منتدى احلوار الربملاين بني جمالس الش يوخ واجملالس املامثةل والاحتادات الربملانية اجلهوية  املستشارين والربملان املغريب

  والاقلميية يف افريقيا والعامل العريب بنظرياهتا بأأمرياك الالتينية والكراييب، وهو املنتدى اذلي حظي ابلرعاية السامية جلالةل املكل 

حيث أأبرز الس يد أأمحد    من شهر مارس املايض،04   ذلي نظمه جملس املستشارين يوممحمد السادس نرصه هللا وأأيده، وا

عالن " الرابط عامصة التعاون جنوب املنتدى اخلريف أأن   جنوب".-قد توج ابإ
 

التغريات املناخية بعدا  أأكد أأمني جملس املستشارين الس يد جواد هالل، أأن حماربة     ويف اجللسة الرئيس ية للندوة،

السادس نرصه هللا، من خالل تبين   السامية جلالةل املكل محمد  التوجهيات  لبالدان، حتت  التمنوية  التوهجات  اسرتاتيجيا يف 

وحتديد  املس توايت الاقتصادية والاجامتعية،  عىل  املناخية  التغريات  تأأثريات  من  للحد  استباقية هتدف  وتدابري  س ياسات 

الغازات ادلفيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس احلراري، والرفع من أأهداف اسرتاتي  انبعاث  جية واحضة هتم ابلأساس تقليص 

مسامهة الطاقات البديةل بأأشلكها الشمس ية والرحيية والبحرية واملائية يف املنظومة الطاقية الوطنية، والتوجه العميل اىل اعامتد 

لتمنوي، جبانب اعامتد أأجندة وطنية متقدمة لتحقيق احلياد الكربوين يف أأفق  مفاهمي الاقتصاد الاخرض يف مسارات التحول ا

 . 2050س نة 
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واملشاريع  الطموحة  والربامج  املبادرات  من  العديد  اس تعرض  وبعدما 

الأهداف، وخصوصا عىل مس توى     املهيلكة بلوغ هذه  اىل  البديةل الرامية   الطاقات 

والتوطني اجلهوي ملنصات الطاقات النظيفة، خاصة يف أأقالمي العيون وادلاخةل وبوجدور  

وذكل بعد النجاح الكبري ملنصة "نور ورززات" اليت تعد من أأكرب املنشأ ت الطاقية عىل 

تدابري اسرتاتيجية   عرب اعامتد التغريات املناخيةاملس توى العاملي، وكذا تعزيز احلاكمة املناخية من خالل تقوية أ ليات التكيف من 

عداد الربانمج الوطين   متقدمة لتقليص تأأثريات التغريات املناخية عىل الاقتصاد والافراد واملنظومة الطبيعية، وذكل من خالل اإ

السقي   ومياه  الرشوب  ابملاء  للزتويد  الغابوية2027  –  2020الأولوي  الاسرتاتيجية  اإطالق  عن  املغرب  "   ،فضال  غاابت 

تنسجم مع التوهجات اليت جاء هبا "للمنوذج التمنوي اجلديد" اذلي   "،و خمطط "اجليل الأخرض"، اىل جانب الربامج اليت 2030

، واذلي اكن من بني توصياهتا بذل املزيد من اجلهود من أأجل فالحة  2035اعمتدته بالدان لتحقيق حتول تمنوي شامل يف أأفق  

الغذائية، ويف هذا  عرصية تكرس معايري ا أأهداف الس يادة  البيئية والاجامتعية، عىل حد سواء، وتسامه يف حتقيق  ملسؤولية 

الس ياق أأكد الس يد جواد هالل أأن تول الوزير الويص عىل هذه القطاعات لرئاسة احلكومة اجلديدة هل دللته ورمزيته، كام 

 . رائدةمن شأأنه تعزيز ومتتني مواصةل هذه التجارب والـأأوراش ال

ويف ختام هذه الندوة النوعية، عرب الس يد مصطفى مشارك عن تقديره العميق ملا عرفته مداخالت أأعضاء برملان  

أأمرياك الوسطى واملسؤولني واخلرباء ادلومنياكنيني ابلتجربة املغربية، مربزا أأن اخنراط جملس املستشارين يف تعزيز عالقاته مع  

لربملاانت الوطنية مبنطقة أأمرياك الالتينية والكراييب، ينسجم مع اخليار الاسرتاتيجي لبالدان يف  الاحتادات اجلهوية والاقلميية وا

 . جنوب، وهو اخليار اذلي يقوده ويرعاه جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأأيده-دمع وتعزيز برامج التعاون جنوب

 

اإىل مقة قادة ادلول ورؤساء احلكومات   السايم املوجه اشار اىل تأأكيد جاللته حفظه هللا، يف خطابه الإطارويف هذا 

أأبيدجان:" فتغري املناخ ليس قضية نظرية   حول التصحر والتدبري املس تدام للأرايض، واليت انعقدت بداية هذا الأس بوع ابلعامصة

جات اجلفاف بشلك أأكرث حدة  ول موضوعا للنقاش العقمي، بل هو واقع مؤمل وقاس، ما فتئت أ اثره الوخمية تزتايد بفعل تعاقب مو 

 وتدمريا". 

املستشارين الس يد مصطفى مشارك مقرتح جملس  اس تعرض  الربملاين،  املس توى  الربملاين    وعىل  املنتدى  ابستامثر 

نشاء "جلنة برملانية ملواهجة التغريات املناخية   فريقيا وأأمرياك  لبدلان افريقيا وأأمرياك الالتينية والكراييب "الأفرولك"، من خالل اإ ابإ

لهيا متابعة اجلهود ادلولية للتصدي لهذه الظاهرة وصياغة دليل مرجعي للرتافع الربملاين وجتميع املامرسا ت  الالتينية والكراييب" يعهد اإ

 العاملية الفضىل.

 ابملغرب:  هذا وقد متزيت الندوة ابلعرض اذلي قدمه اخلبري الوطين الس يد كرمي أأناكي، بعنوان "التمنية املس تدامة

التجربة اليت امتدت لقرون من الإدارة البحتة للموارد املائية اإىل الامتياز يف جتربهتا     أألفية التقاليد ونظرة للمس تقبل" قدم خالهل

عطاء   يف تطوير الطاقات املتجددة، مبا يف ذكل مراجعة الاسرتاتيجيات الوطنية اليت تسامه يف التمنية املس تدامة. واختمت عرضه ابإ

 .اجلنوب والشامل يف جمال تغري املناخ جنوب وبني  -عض الأمثةل عىل الرشأاكت جنوبب

 

وجتدر الاشارة اىل أأن هذه الندوة متزيت ابحلضور واملشاركة النوعية لسفري جالةل املكل جبمهورية ادلومنياكن الس يد 

ة النوعية والهامة واليت تناولت موضوعا أأولواي يف هشام دحان، حيث أأشاد املشاركون مببادرة السفارة املغربية بتنظمي هذه الندو 

 أأجندة دول العامل وخاصة دول اجلنوب.

 

 

   2022ماي    17  / 649العدد  - النشرة الداخلية  
 

 

 مجلس المستشارين 
 

 



22 
 

 

 

 

 
 

وف ▪ بحماية حقوق  عن   د استقبال  اللجنة األممية المعنية 
 . جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

 
 

الس يد  أأجرى   املستشارين  جملس  مكتب  عضو 

ميلود معصيد، عقب اس تقباهل نيابة عن الس يد رئيس اجمللس،  

مباحثات مع وفد عن اللجنة املعنية    2022ماي    13يوم امجلعة  

املهاجرين وأأفراد أأرسمه، متحورت   العامل  حبامية حقوق مجيع 

 حول التجربة املغربية الرائدة يف جمال الهجرة. 

أأبرز الأمهية اخلاصة  ويف هذا      أأن  الإطار، وبعد 

حبمك  واللجوء  الهجرة  لقضااي  املستشارين  جملس  يولهيا  اليت 

ميلود معصيد   الس يد  اس تعرض  تركيبته وخصوصيته،  نوعية 

املغرب واليت   يهنجها  اليت  الهجرة واللجوء  أأمه حماور س ياسة 

لقامئة عىل مقاربة جديدة مبنية عىل التضامن  وا  2013أأرىس أأسسها جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا منذ س نة  

 واحرتام حقوق الإنسان والقانون ادلول ومبدأأ املسؤولية املشرتكة. 

واعترب الس يد معصيد أأن هذه الس ياسة اجلديدة مكنت، بفضل الرعاية امللكية املوصوةل، من حتقيق نتاجئ  

من    أألف  50جرة وتسوية الوضعية القانونية لأزيد من  مرشفة، يشهد هبا اجملمتع ادلول، يف تدبري أ من لتدفقات اله

دماهجم يف النس يج اجملمتعي املغريب يف اإطار حيفظ الكرامة الإنسانية وتاكفؤ الفرص واملساواة مع   املهاجرين وتيسري اإ

ذ مت متتيعهم بنفس اخلدمات طار اإ   يف  قدمةالوقائية والعالجية امل  املواطنني املغاربة، وهو ما جتىل أأثناء جاحئة كوروان اإ

 امحلةل الوطنية للتلقيح. 

كام أأشار الس يد معصيد اإىل خمتلف الربامج اليت تسهر السلطات املعنية عىل تنفيذها يف جمالت تبس يط  

مساطر التوظيف واحلصول عىل العمل ابلنس بة للأجانب املقميني يف املغرب، وتوس يع فرص الاس تفادة من ادلراسة  

ة، وتسهيل الادماج الرتبوي لأطفال املهاجرين ومتكيهنم من حق المتدرس وخمتلف أأوجه  ابملؤسسات اجلامعية الوطني

  ادلمع املوجه للأطفال املغاربة.

ومن هجة أأخرى، شدد الس يد معصيد، عىل أأن الاوراش املفتوحة خبصوص الهجرة مكنت املغرب من  

الإفريقي للهجرة ابلرابط واذلي مت تدشينه خالل  تبوأأ ماكنة الرايدة عىل املس توى القارة الافريقية واحتضان املرصد  

 .2020دجنرب 
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هذا، ومن هجهتم عرب أأعضاء وفد اللجنة املعنية حبامية حقوق مجيع  

شادهتم   واإ تنوهيهم  عن  أأرسمه  وأأفراد  املهاجرين  املهمة  العامل  ابلإصالحات 

والإجنازات الكربى اليت حققهتا بالدان لفائدة املهاجرين، وهو ما جتىل هلم من خالل احملاداثت املمثرة اليت أأجروها مع  

  عدد من الفاعلني املؤسساتيني يف املغرب. 

  ماي اجلاري يف أأشغال ندوة دولية نظمت يف أأاكدير يف   12و  11يشار اإىل أأن هذا الوفد شارك يويم  

للهجرة املعمتد   لتقيمي امليثاق العاملي  للمنتدى العاملي اذلي سينعقد بنيويورك خالل الأس بوع املقبل  طار التحضري  اإ

 .2018س نة مبراكش 
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مجلس المستشارين ينظم ندوة تف اعلية حولة تفعيل الطابع   ▪
 . الرسمي للغة األمازيغية 

 

 

 

اليت   والتفاعلية  الإشعاعية  الأنشطة  س ياق  يف 

حتظى    يعقدها اليت  القضااي  مجمل  حول  املستشارين  جملس 

طار اإ ويف  العام،  الرأأي  خمططه    ابهامتم  وتفعيل  أأجرأأة 

، ينظم اجمللس، بتعاون مع املعهد    2027- 2022الاسرتاتيجي  

من وبدمع  الأمازيغية،  للثقافة  "التوأأمة   املليك  برانمج 

الإحتاد الأورويب" وبرانمج "دمع دور   – املؤسساتية املغرب  

أأورواب، ال جمللس  ابملغرب"  ادلميقراطية  توطيد  يف  ربملان 

"يونيسكو" منظمة  من  خرباء    UNESCO    ومبشاركة 

الإمنايئ   املتحدة  الأمم  تفاعلية حول PNUDوبرانمج  ندوة   ،

دماهجا يف اجللسات العمومية جمللس املستشارين ويف   موضوع " مراحل تفعيل الطابع الرمسي للأمازيغية وكيفيات اإ

  مبقر اجمللس.  2022ماي  18والأربعاء  17"، وذكل عىل مدى يويم الثالاثء أأهجزته

صياغة   يف  املسامهة  اإىل  ميارة،  النعم  الس يد  اجمللس  رئيس  أأشغالها  س يفتتح  اليت  الندوة،  هذه  وتريم 

جرائية لإقرار خمطط معل جملس املستشارين املتضمن ملراحل تفعيل الطابع الرمسي للأ  مازيغية توصيات ومقرتحات اإ

 يف أأعامل اجمللس. 

ولأجل ذكل، سرتتكز فعاليات الندوة عىل تدارس خمتلف املسارات ادلس تورية واملؤسساتية والترشيعية  

اليت هنجها املغرب يف جمال المتكني للغة الأمازيغية، بتنوعاهتا اللسنية اخملتلفة ومحولهتا الثقافية املتعددة، من اكتساب  

العلمية والتقن  ية والتواصلية والبرشية الرضورية لأداء وضيفهتا لكغة رمسية وكدعامة لدلميقراطية وكرافعة املهارات 

  للتمنية املس تدامة. 

اللغوية   انفتاح املؤسسة الترشيعية عىل خمتلف التعبريات  كام ستسترشف الفرص الواعدة اليت يوفرها 

ديث وتطوير لأدوار الوظيفة الربملانية يف جمالت  واللسنية، الوطنية مهنا والأجنبية، وما يشلكه ذكل من تعزيز وحت

  المتثيل واملراقبة والترشيع وتقيمي الس ياسات العمومية والتواصل والانفتاح عىل احمليط اجملمتعي.

 

 

 

 

علمية... أيام دراسية وندوات    

والمؤقتة....    
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ما   الندوة  ستس تعرض  أ خر،  جانب  وطنية  من  مؤسسات  رامكته 

رائدة، وخاصة مهنا املعهد املليك للثقافة الأمازيغية، من خربات أأاكدميية يف جمال  

الهنوض ابللغة الأمازيغية لمتكيهنا من القيام مبهاهما لكغة رمسية لبالدان، كام ستتدارس جتارب مقارنة تتعلق بكيفيات  

 مية ويف خمتلف أأهجزة املؤسسات الربملانية املامثةل.تدبري التعددية اللغوية الرمسية يف اجللسات العمو 

للثقافة   املليك  واملعهد  املستشارين  بني جملس  تعاون  اتفاقية  ابلتوقيع عىل  الندوة  فعاليات هذه  وستتوج 

الربملان وتيسري  الأمازيغية تتضمن جمالت ادلمع التقين وتعزيز القدرات والتكوين املس متر لإدماج الأمازيغية يف أأعامل 

 اس تعاملها لكغة رمسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2022ماي    17  / 649العدد  - النشرة الداخلية 

 

 

 مجلس المستشارين 
 

 



26 
 

 

 

 

 

 

الموضوعاتية  ▪ باألمن   المجموعة  الخاصة    الصحي  المؤقتة 
 ". 19األمن الصحي بالمغرب، تحديات ما بعد جائحة كوفيد  "   موضوع    ندوة حول تنظم  

 

 
 

الصحي املؤقتة اخلاصة ابلأمن   اجملموعة املوضوعاتية  نظمت

الأمن الصحي ابملغرب، حتدايت ما بعد  "   حول موضوع  علمية  ندوة

كوفيد   وذكل  "   19جاحئة  القانونية  ،  العلوم  لكية  مع  برشاكة 

وفريق البحث يف حسن الأداء والاقتصادية والاجامتعية السوييس  

الس يايس واملؤسسايت التابع لللكية، ومبسامهة أأساتذة ابحثني وخرباء 

 لس ياسات والنظم الصحية.وهممتني اب

اجملموعة   اس هتدفت  الندوة   املوضوعاتيةوقد  هذه  من 

حاطته من خمتلف الزوااي والأبعاد  مفاهمي  حتديد ووضع    ،املوضوع واإ

لتنفيذ تصور معلها وفق رؤية استرشافية خالصاهتا كأساس علمي  

وتقدمي اقرتاحات وتوصيات بغية    ،اإىل نتاجئ تعكس الواقع اذلي تعرفه املنظومة الصحية ببالدان  التوصل حىت تمتكن من    ،واحضة

 العمومية.  تالس ياساويم يف اجملال الصحي واذلي يعد حمورا مركزاي للتقائية محتسني أأداء الفعل الع

العلمي،   هذا   ويف اللقاء  هذا  أأرضية  يف  جاء  وكام  الإطار، 

ابمل   سعت املتعلقة  الأساس ية  الإشاكلت  معاجلة  اإىل  وضوع، اجملموعة 

وتقدمي بعض الأجوبة اليت من املمكن أأن تشلك مفاتيح لتقدمي احللول  

الوطنية، من   الصحية  الهنوض ابملنظومة  العمويم قصد  للفاعل  العملية 

 ى التالية: طرح الأس ئةل الكرب خالل 

الصحي   ▪ الأمن  عالقة  يه  وما  الصحي؟  ابلأمن  املقصود  ما 

 ابلس يادة الصحية؟ 

 

ما يه الفرص اليت تقدهما املنظومة الصحية الوطنية من خالل  ▪

مكوانهتا القانونية واملؤسساتية والتنظميية والبرشية والتدبريية من أأجل مواهجة التحدايت واخملاطر اليت ميكن  

 الصحة العمومية؟ أأن تواجه 

الصحية الوطنية عىل مواهجة الأزمات الصحية الرسيعة والطارئة   ةما يه مداخل تعزيز قدرة وكفاءة املنظوم ▪

 فري أأجوبة استباقية عىل حتدايهتا؟ و عرب ت
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 مظاهروما يه طبيعة التقاطعات اليت يفرضها الأمن الصحي مع   ▪

 أأخرى للس يادة اكلأمن الغذايئ والأمن البييئ والأمن الطايق؟

ولأجل حماوةل الإملام والإجابة عىل هذه الأس ئةل، فقد توزعت أأشغال الندوة 

 اور الرئيس ية التالية: حملا عىل

 الصحية، أأية عالقة؟ الأمن الصحي والس يادة  الأول:  ر احملو 

 املنظومة الصحية الوطنية وحتدايت الصحة العمومية. احملور الثاين:

 تشخيص املنظومة الصحية الوطنية واملداخل املمكنة لتعزيزها. احملور الثالث:
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 مجلس المستشارين 
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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 الإلكرتوين:الربيد  

 www.chambredesconseillers.ma :العنوان الإلكرتوين 


