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 14/2022اجتماع رقم  
 2022  ماي 30ليوم اإلثنين  

 -بالغ-
 

، ميارة النعم الس يداجامتعا برئاسة رئيس اجمللس  2022ماي  30عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 خصص للتداول يف جدول أأعامل اجمللس برمس الأس بوع اجلاري.

ثر الاس امتع لعرض الس يدة الرئيس الأول للمجلس الأعىل للحساابت عن يف مس هتل هذا الاجامتع ، وعىل اإ

، تقرر عقد 2022ماي  11خالل اجللسة املشرتكة املنعقدة يوم الأربعاء  2020-2019أأعامل احملامك املالية برمس سنيت 

املذكور حبضور احلكومة، تطبيقا عىل الساعة العارشة صباحا ملناقشة التقرير  2022يونيو  14جلسة عامة يوم الثالاثء 

 من النظام ادلاخيل للمجلس، وفق التوزيع املوضوعايت اذلي مت حتديده بتنس يق مع جملس النواب. 352لأحاكم املادة 

مبارشة بعد  2022ماي  31، قرر مكتب اجمللس عقد جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء وعىل مس توى الترشيع

طار قراءة اثنية. 38.15رمق  ة والتصويت عىل مرشوع قانونحصة الأس ئةل الشفهية، لدلراس  يتعلق ابلتنظمي القضايئ يف اإ

ماي  31، تقرر دعوة ندوة الرؤساء اإىل الاجامتع يوم الثالاثء ولرتتيب أأشغال هاتني اجللس تني العامتني

 عىل الساعة الواحدة زوالا. 2022

س عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ، وافق مكتب اجمللوعىل مس توى مراقبة العمل احلكويم

، واليت س تخصص ملساءةل الس يد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل 2022ماي  31الأس بوعية ليوم الثالاثء 

والرايضة والس يد وزير الإدماج الاقتصادي واملقاوةل الصغرى والتشغيل والكفاءات والس يدة وزيرة الانتقال الطايق 

 .تدامةوالتمنية املس  

، أأخذ مكتب اجمللس علام ابلربانمج املكثف للجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية وعىل صعيد أ خر

برمس الأس بوع اجلاري، وكذا بربانمج مشاراكت وفود اجمللس يف اجامتعات الاحتادات الربملانية ادلولية واجلهوية 

قلميية.  والإ

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 13/2022اجتماع رقم  
 2022  ماي 23ليوم اإلثنين  

 

برئاسة اخلليفة الأول للرئيس الس يد اجامتعا  2022ماي  23عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 السادة:ومشاركة الأعضاء  محمد حنني،

 للرئيس؛اخلليفة الثالث  :   فؤاد القادري 

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :                 املهدي عمثون 

 اجمللس؛ حماسب :  محمد سامل بمنسعود 

  اجمللس؛ حماسب :   ميلود معصيد 

 حماسب اجمللس؛ :                  عبد الإهل حفظي 

 أأمني اجمللس :   جواد الهاليل. 

 

 

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

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :           أأمحد اخشيشن 

  اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  عبد السالم بلقشور 

 أأمني اجمللس؛ :           مصطفى مشارك 

 أأمينة اجمللس :   صفية بلفقيه. 
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 جامتع الصادرة عن الاالقرارات 

 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

   عضو املكتب الس يد عبد الإهل حفظي حلضور ابنتداب  01/13/2022قرار رمق

ابتداء  2022ماي  26العادية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، يوم امخليس  134ادلورة  أأشغال

 .من الساعة العارشة صباحا

 الأس ئةل الشفهية 

   عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم  ابملوافقة 02/13/2022قرار رمق

، برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد املهدي عمثون والس يد مصطفى مشارك يف 2022ماي  24الثالاثء 

أأمانة اجللسة، واليت س تخصص ملساءةل الس يد وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه 

صالح الإدارة والس يدة  والغاابت والس يدة الوزيرة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ابلنتقال الرمقي واإ

 وزيرة التضامن والإدماج الاجامتعي والأرسة.

 الترشيع 

   يداعهام ابلإعالن  03/13/2022قرار رمق عن توصل اجمللس مبقرتيح قانونني، مت اإ

دلى مكتب اجمللس من قبل أأعضاء عن فريق التجمع الوطين للأحرار، يف مس هتل جلسة الأس ئةل 

حالهتام، 2022ماي  23الشفهية ليوم  حالهتام اإىل اللجنتان  واإ اإىل الفرق واجملموعات واحلكومة، قبل اإ

القانوين املنصوص عليه مضن أأحاكم النظام ادلاخيل للمجلس. ادلامئتان اخملتصتان بعد انرصام الأجل 

 ويتعلق الأمر مبقرتيح القانونني التاليني:

  بتارخي  1.72.184من الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  27مقرتح قانون بنسخ املادة

( يتعلق بنظام الضامن الاجامتعي، كام مت 1972يوليوز  27)1392جامدى الثانية  15

 تمتميه؛تغيريه و 

  مقرتح قانون يتعلق بتعويض املصابني يف حوادث تس ببت فهيا عرابت برية ذات

 حمرك.
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   اإىل اجامتع ابدلعوة  04/13/2022قرار رمق

 القوانني. تنس يقي مع رؤساء اللجان ادلامئة قصد التداول يف وضعية مقرتحات

 العالقات اخلارجية 

   للجمعية الربملانية  47ادلورة اليف أأشغال  ابملشاركة 05/13/2022قرار رمق

 .2022يوليوز  09اإىل  05للفرنكوفونية املزمع عقدها بكيغايل/مجهورية رواندا، خالل الفرتة املمتدة من 

 

 قضااي للمتابعة

  2022يونيو  14يوم الثالاثء حتديد حمور اجللسة الشهرية املقبةل، املربجمة. 

 .أأشغال اللجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة 

 .تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس 

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

 تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس.

  لجنة ادلامئة اخملتصة ابلشؤون الس ياس ية والعالقات الاجامتع الاس تثنايئ ل

اخلارجية التابعة لحتاد جمالس ادلول الأعضاء يف منظمة التعاون الإساليم املزمع عقدها ابمجلعية 

 .2022ماي  27و 26الوطنية الكربى برتكيا يويم 

  زايرة الس يدTomasz Grodzki رئيس جملس الش يوخ جبمهورية بولندا ،

 .2022ماي  30اإىل  26غربية، خالل الفرتة املمتدة من للمملكة امل
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. 

 
يتعلق  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق  لتقدمي خصص 2022ماي  24الثالاثء اجامتعا يوم  ةعقدت اللجن

جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون  .بتحديد رشوط واإ

ا املرشوع يف الاجامتع اذلي سينعقد غدا الأربعاء فاحت ذومن املقرر أأن تواصل اللجنة أأشغالها خبصوص ه

 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. 2022يونيو 

جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون املرشوع حيدد هذايشار اإىل أأن  ساري املفعول، يراد  رشوط واإ

تطبيقه بشأأن دعوى معروضة عىل احملمكة، يدفع أأحد أأطرافها أأنه ميس حبق من احلقوق أأو حبرية من احلرايت اليت 

 .يضمهنا ادلس تور

 

 .لجنة القطاعات اإلنتاجية 
 

 ''برانمج فرصة''أ ليات تنفيذ خصص لتدارس  2022ماي  24الثالاثء عقدت اللجنة اجامتعا يوم 

 .وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي والتضامينالس يدة وذكل حبضور والإجراءات املواكبة هل، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   
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 .لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 

  8عىل الساعة الثانية عرشة زوالا ابلقاعة  2022ماي  31الثالاثء: 

  يتعلق ابلتنظمي القضايئ يف اإطار  38.15ادلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق

 قراءة اثنية.

  عىل الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات: 2022فاحت يونيو الأربعاء 

  جراءات  86.15مواصةل دراسة مرشوع قانون تنظميي رمق يتعلق بتحديد رشوط واإ

 .بعد دس تورية قانون ادلفع

 المجموعة الموضوعاتيى الخاصة باألمن الصحي. 

  8عىل الساعة الثانية بعد الزوال ابلقاعة  2022يونيو  02امخليس: 

 .جلسة مع همنيي قطاع الصحة 

 المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الغذائي. 

 الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات:عىل الساعة  2022يونيو  03 امجلعة 

 واملياه  جلسة اس امتع حبضور الس يد وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية

 والغاابت.
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   رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يستقبل
 . رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا

 
ملستشارين الس يد النعم ا اس تقبل رئيس جملس

رئيس جملس الش يوخ  2022ماي  27امجلعة  ميارة يوم

اذلي TOMASZ GRODZKIجبمهورية بولونيا الس يد 

بزايرة معل لبالدان عىل رأأس وفد برملاين هام، وذكل  قام

حبضور اخلليفة الأول لرئيس اجمللس الس يد محمد حنني 

وعة والس يد عبد الإهل حفظي حماسب اجمللس ورئيس مجم

 الصداقة والتعاون املغربية البولونية مبجلس املستشارين.

وقد تناولت املباحثات اليت جرت ابملناس بة 

اس تعراض وحبث املعامل البارزة يف العالقات الثنائية بينن 

قلميية وادلولية ذات الاهامتم املشرتك.  البدلين يف لك أأبعادها، وتبادل وهجات النظر حول عدد من القضااي الإ

 1959وقد حرص اجلانبان يف البداية عىل التنويه مبتانة وحيوية العالقات الثنائية اليت متتد منذ س نة 

وحتظى ابهامتم ابلغ ورعاية خاصة من دلن جالةل املكل حفظه هللا وخفامة الرئيس البولوين، ابلنظر اإىل ما جيمع 

احرتام حقوق الإنسان وترس يخ قمي السالم  البدلين من قوامس مشرتكة ومبادئ أأساس ية ذات صةل ابحلرص عىل

 والتسامح بني أأعضاء الأرسة ادلولية واحرتام الس يادة وعدم التدخل يف الشؤون ادلاخلية لدلول.

ويف هذا الإطار جسل الس يد رئيس جملس املستشارين الإرادة الس ياسة القوية اليت حتذو البدلين من 

 هذا الس ياق اإىل العدد املهم من التفاقيات الثنائية املربمة بيهنام وجحم أأجل تطوير عالقاهتام الاقتصادية، مشريا يف

التبادلت التجارية اذلي جتاوز هذه الس نة مليار دولر، كام شدد عىل أأمهية استامثر الرشاكة املغربية الأوربية 

القوية بني البدلين املتقدمة يف الهنوض هبذا اجلانب من العالقات حىت يرىق اإىل مس توى الروابط الس ياس ية 

 الصديقني.

ويف معرض حديثه عن البعد الربملاين يف التعاون الثنايئ، جدد الس يد النعم ميارة التأأكيد عىل أأمهية 

أ لية  جمليس املستشارين والش يوخ، وذكل ابعتبارهامبجموعيت الصداقة والتعاون املغربية البولونية يف  العمل املنوط

برملانية تهنض بأأدوار طالئعية يف مصاحبة ادلينامية املتنامية اليت تشهدها العالقات الثنائية يف لك اجملالت من 

بدلين خالل تكثيف الزايرات املتبادةل وتقامس اخلربات والتجارب الفضىل، ل س امي يف القضااي اليت تس تأأثر ابهامتم ال 

ويف صدارهتا تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وس بل تطويق املشألك املرتبطة ابلهجرة والإرهاب واجلرمية 

 املنظمة.

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   

  2022ماي   31 /651العدد  -النشرة الداخلية
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جعابه ابملس توى املتقدم اذلي بلغته  من هجته ، وبعد أأن عرب عن اإ

العالقات الطيبة بني املغرب وبولونيا وما تنعم به اململكة من أأمن واس تقرار، أأكد رئيس جملس الش يوخ جبمهورية 

أأمهية ورضورة تفعيل وتنس يق العمل املشرتك جملموعيت الصداقة  TOMASZ GRODZKIبولونيا الس يد 

ن بني اجمللسني ملا فيه مصلحة الشعبني والبدلين الصديقني، معراب عن تفاؤهل خبصوص زايدة جحم التبادل والتعاو 

ن اكن ليزال دون طموهحام املشرتك ابلنظر اإىل مؤهالهتام الواعدة  يف عدد من امليادين كام  التجاري بني البدلين، واإ

 وض به وتطويره.هو الشأأن يف القطاع الس يايح اذلي يوفر فرصا كبرية للهن

ومن هجة أأخرى تطرق رئيس جملس الش يوخ البولوين اإىل التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروس ية 

خاصة الأزمة العاملية املرتبطة بنقص الإمدادات يف عدد من املواد الأساس ية اكلقمح ابلنس بة دلول جنوب املتوسط 

عىل فتح منافذ بديةل لتصدير القمح الأوكراين، كام ذكر ابملناس بة  ومهنا املغرب، مشددا أأن حكومة بالده تعمل جاهدة

ابجلهود اليت تبذلها بولونيا، وفاء ملسؤولياهتا الإنسانية، يف اس تقبال عدد كبري من الالجئني الأوكرانيني واذلين جتاوز 

 عددمه حلد الساعة مليوين لجئ.

طرفان اضطراب الأوضاع يف منطقة الساحل وابرتباط مع موضوع السمل والأمن ادلوليني، تداول ال

والصحراء، ويف هذا الإطار عرب الس يد رئيس جملس الش يوخ جبمهورية بولونيا عن تقديره العايل لدلور املغريب البناء 

هناء الأزمة الس ياس ية والأمنية  يف اس تتباب السمل ودمع الاس تقرار هبذه املنطقة وكذا هجوده املشهود هبا من أأجل اإ

 يا الشقيقة.يف ليب 

وخبصوص قضية الوحدة الرتابية للمملكة، جدد املسؤول البولوين املوقف الواحض والثابت من موضوع 

 ابلحتاكم اإىل احلوار وتغليب الصحراء املغربية والقامئ عىل أأساس دمع املساعي املبذوةل، حتت مظةل الأمم املتحدة،

 الطرق السلمية ومبادئ التسامح.

من جانبه، وبصةل مع املوضوع، اس تعرض الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين التداعيات املقلقة 

لتطورات الوضع يف منطقة الساحل والصحراء اليت تعرف تغلغال مزتايد للمرتزقة ومنو العالقات املش بوهة بني 

قلميي ب رمته ويزعزع اس تقرار احلدود اجلنوبية لأوراب، الانفصاليني وعدد من التنظاميت الإرهابية مما هيدد الأمن الإ

مشددا عىل أأن الأمر يتطلب تعاوان وتنس يقا أأكرب بني مجيع الأطراف املعنية، مبا فهيم احللفاء والرشاكء الأوروبيني، 

 وأأن املغرب ليس مبقدوره، لوحده، ضامن الأمن والاس تقرار يف املنطقة.
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نوه الس يد الرئيس يف هذا الإطار ابملوقف البولوين من أأجل  كام

اإجياد حل عادل ومنصف للزناع املفتعل حول الصحراء املغربية، مذكرا مبقرتح احلمك اذلايت املوسوم ابجلدية واملصداقية 

تمتسك الأطراف الأخرى مبواقف متجاوزة ل تساير التحولت العميقة والواقعية اذلي تقدم به املغرب، يف حني 

 اجلارية يف عامل اليوم.

 TOMASZويف هناية هذا الاس تقبال وجه رئيس جملس الش يوخ جبمهورية بولونيا الس يد 

GRODZKI  ب ادلعوة الرمسية لرئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة للقيام بزايرة معل لبولونيا يف أأقر

كراما للصداقة  وقت قصد مواصةل هذا احلوار الربملاين املمثر ملا فيه مصلحة البدلين، كام مت تبادل الهدااي تقديرا واإ

 املغربية البولونية.
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   في بيان    يؤكدانمجلس المستشارين ومجلس الشيوخ البولوني
 .رغبتهما في إرساء حوار برلماني منتظم  مشترك

 
 

أأكد جملس املستشارين وجملس الش يوخ جبمهورية بولونيا  

عىل رغبهتام املشرتكة يف اإرساء حوار برملاين منتظم من شأأنه املسامهة 

يف توحيد الرؤى، وحتقيق الطموحات املشرتكة يف تعزيز السمل 

قلميي وادلويلوالاس تقرار وحتقيق   .التمنية عىل املس تويني الإ

جاء ذكل يف بيان مشرتك صدر عقب احملاداثت اليت أأجراها 

، مع الس يد توماس نعم ميارة، رئيس جملس املستشارينالس يد ال 

 مبقر اجمللس. 2022ماي  27وم امجلعة يغرودزيك، رئيس جملس الش يوخ جبمهورية بولونيا، 

أأكدا انفتاهحام عىل لك املبادرات املشرتكة اليت من شأأهنا توطيد العالقات أأن اجمللسني جاء يف البيان و 

املؤسساتية، والارتقاء هبا اإىل مس توى رشاكة منتجة، وتكثيف التنس يق والتشاور يف خمتلف احملافل الربملانية 

قلميية وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك  .الإ

عطائه كام شدد اجمللسان عىل مواصةل تعزي ز مسار التعاون الربملاين البناء بني املؤسس تني الترشيعيتني، واإ

زخام جديدا من خالل مبادرات مشرتكة وبرامج معل ملموسة تسامه يف الاس تفادة من تبادل اخلربات والتجارب 

 .يف جمالت العمل الربملاين

يأأيت اعتبارا جلودة العالقات بني  أأن الرغبة يف تعزيز التعاون بني املؤسس تني الترشيعيتني البيانوأأضاف 

البدلين يف خمتلف اجملالت الاقتصادية والتجارية والثقافية، ولتطابق وهجات النظر بني الرابط ووارسو جتاه العديد 

عطاء دفعة جديدة ودينامية  من القضااي الاقلميية وادلولية ذات الاهامتم املشرتك، وبناء عىل الرغبة املشرتكة يف اإ

 .بلوماس ية الربملانية، مبا خيدم املصاحل املشرتكة للبدلين الصديقنيقوية لدل

طار سعي اجلانبني، من موقعهام، للمسامهة يف الارتقاء كام يندرج هذا التعاون ، وفق املصدر ذاته، يف اإ

تامثر املشرتك، يف مجيع هبذه العالقات وتوطيدها، لس امي يف ظل توفر مؤهالت وفرص كبرية للتعاون والاس 

وكذا انطالقا من احلرص ادلامئ عىل حتقيق التعاون الثنايئ ومتعدد الأطراف، وتعزيز التضامن وتبادل ، اجملالت

قلميي وادلويل  .ادلمع، دفاعا عن املصاحل العليا للبدلين الصديقني، عىل املس تويني الإ
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   رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يستقبل سفير الجمهورية اإلسالمية
 .الموريتانية بالرباط

 
اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم 

سفري امجلهورية الإسالمية املوريتانية املعمتد ابلرابط  ميارة

 2022مايو  25الس يد محمد ودل حناين، وذكل يومه الأربعاء 

 مبقر اجمللس.

وخالل هذا الاس تقبال جرى اس تعراض شامل 

خملتلف أأوجه التعاون الثنايئ بني اجلارين الشقيقني، مع الرتكزي 

قات التارخيية اإىل عىل الس بل املمكنة لالرتقاء هبذه العال

مس توى ما جيمع بني الشعبني املغريب واملوريتاين من روابط 

نسانية وثقافية متجذرة  ومن اترخي ومصري مشرتك. ووشاجئ اإ

ويف هذا الس ياق عرب الس يد رئيس جملس املستشارين عن اعزتازه ملا بلغته العالقات بني البدلين، مسجال 

تطورها الإجيايب يف ال ونة الأخرية خاصة بعد التئام ادلورة الثامنة للجنة العليا املشرتكة املغربية املوريتانية خالل شهر 

ة تعاون ومذكرة تفامه مشلت قطاعات متنوعة، مشددا عىل أأمهية اتفاقي 13مارس املايض اليت توجت ابلتوقيع عىل 

الاس مترار يف هذا الهنج اذلي يعطي اجلانب الاقتصادي دوره املطلوب يف ترس يخ وتعميق العالقات الثنائية، 

مشريا يف الوقت نفسه اإىل الأمهية احليوية اليت يكتس هيا املعرب احلدودي الكركرات يف تيسري تنقل البضائع 

 لأشخاص.وا

 ويف معرض حديثه عن العمل الربملاين املشرتك بني البدلين، عرب الس يد النعم ميارة عن الاس تعداد التام

جلهة املسامهة الفعاةل يف حتفزي  جمللس املستشارين لستامثر خصوصياته ادلس تورية، من حيث الرتكيبة والوظائف،

قات الثنائية وتطويرها، مشريا يف الس ياق اإىل الرتتيبات حكوميت البدلين عىل بذل مزيد من اجلهود لتعميق العال

تفعيل دور مجموعة الصداقة والتعاون الربملانية املغربية املوريتانية حىت يكون لها الإسهام الفعيل  اجلارية من أأجل

 واحلقيقي يف توطيد التعاون الثنايئ وادلفع به اإىل أأبعد مدى.
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عن  محمد ودل حناين من جانبه، أأعرب السفري املوريتاين الس يد

الإرادة القوية اليت حتذو بالده بغية ادلفع ابلعالقات الثنائية بني املغرب 

وموريتانيا ول س امي يف شقها الاقتصادي، وتعزيز الروابط الثقافية والإنسانية 

 البدلين، وكذا العمل الربملاين املشرتك.بني 

الثنائية يف خمتلف اجملالت، وظهور مؤرشات واعدة يف  وبعد أأن أأشار اإىل املسار املشجع للعالقات

للقطاع اخلاص يف هذه  عن أأمهل يف اخنراط أأكرب محمد ودل حناين قطاعات الس ياحة والصحة والتعلمي، عرب الس يد

 الفاعلني الاقتصاديني ابلبدلين، مبا يعود ابلنفع عىل الشعبني الشقيقني، لفتا يف هذا ادلينامية وتعميق التعاون بني

مبنح تأأشرية ادلخول  الصدد اإىل أأمهية العمل عىل تيسري رشوط تنقل املستمثرين والترسيع مبعاجلة املشألك املرتبطة

 اإىل أأرايض البدلين.

قلميي  زاءوعىل صعيد أ خر، وارتباطا ابلوضع الأمين الإ خطورة  عرب الطرفان عن وهجات نظرهام املتطابقة اإ

عدم الاس تقرار السائدة يف منطقة الساحل والصحراء وتداعياهتا الوخمية عىل دول اجلوار، مع ما يتطلبه هذا  حاةل

اربة الوضع املتفامق من اإحاكم التعاون والتنس يق بني الأطراف املعنية ملواجه التحدايت املتعلقة ابس تتباب الأمن وحم

هتريب اخملدرات مبختلف أأصنافها، ومت التذكري يف هذا الصدد ابجامتع التحالف ادلويل ضد تنظمي داعش املنعقد 

 مؤخرا مبراكش واذلي دق انقوس اخلطر خبصوص مثل هذه التحدايت.
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   مع الرئيس الجديد  يجري مباحثات   ممثل مجلس المستشارين لدى البرلمان األنديني
 .للبرلمان األنديني

 
أأجرى ممثل جملس املستشارين دلى الربملان الأنديين 

الس يد املستشار عبد القادر سالمة، مباحثات مع الس يد 

، "فيديل ايس بينوزا ساندوفال"، الرئيس اجلديد للربلندينو

دواردو ش يليكينغا، أأمني عام هذه  واذلي اكن مرفوقا ابلس يد اإ

ماي  26ذكل يوم امخليس املنظمة اجلهوية الهامة، و 

 ابلعامصة بوغوطا. 2022

ويف مس هتل هذا اللقاء، عرب الس يد عبد القادر 

سالمة عن اعزتاز وارتياح رئيس جملس املستشارين الس يد 

س توى العالقات املمتزية النعم ميارة، واكفة مكوانت اجمللس مل 

اليت جتمع الربملان املغريب ابلربملان الأنديين، مؤكدا عىل رغبة جملس املستشارين يف ترمجة املسار املمتزي للعالقات 

 بني املؤسسة الترشيعية املغربية ونظريهتا الأندينية اإىل مشاريع معل وخارطة طريق واحضة الأهداف وال ليات.

ثل جملس املستشارين أأن انضامم املغرب اإىل برملان الأنديز يندرج يف اإطار ويف نفس الس ياق أأكد مم 

صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا  جنوب بقيادة-خيار املغرب الاسرتاتيجي يف جمال التعاون جنوب

يوخ واجملالس لفعاليات منتدى احلوار بني جمالس الش   وأأيده، حيث ذكر يف هذا الصدد ابلرعاية السامية جلاللته

فريقيا والعامل العريب بنظرياهتا بأأمرياك الالتينية والكراييب، وهو  املامثةل والاحتادات الربملانية الاقلميية واجلهوية ابإ

يوم الرابع من مارس املايض، حيث اس تعرض  املنتدى اذلي نظمه جملس املستشارين برئاسة الس يد النعم ميارة 

عالن الرابط عامصة للتعاون جنوبيف هذا الصدد اخلطوط العريضة   جنوب" اذلي توج فعاليات املنتدى.-ل "اإ

كام اكن اللقاء فرصة أأكد فهيا الس يد املستشار عبد القادر سالمة، عىل أأن انضامم الربملان املغريب اإىل 

قلميية جاء كذكل ليكرس القناعات الثابتة للمملكة خبصوص أأمهية ادلور امل  تقدم اذلي هذه املؤسسة الترشيعية الإ

ثر  تضطلع به التجمعات الإقلميية يف س ياق عاملي غري مس بوق وخصوصا التحولت الرسيعة اليت يعرفها عىل اإ

 .عىل املس توايت الاقتصادية والاجامتعية 19الانعاكسات السلبية جلاحئة كوفيد 
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وأأضاف أأن ماكنة املغرب واملوقع الرايدي اذلي حيظى به يف تعزيز  

جنوب يؤهالنه ليكون بوابة متينة لالنفتاح عىل القارة الافريقية -التعاون جنوب

ابلنس بة دلول الأنديز ودول أأمرياك الالتينية كلك، مربزا أأن الربملان املغريب، 

قلميية من أأجل خدمة مبختلف مكوانته، حتذوه رغبة قوية يف مواصةل العم ل سواي مع هذه املؤسسة الربملانية الإ

مصاحل شعوب دول الأنديز والشعب املغريب، وعىل اس تعداد دلمع املشاريع اليت أأطلقها برملان الأنديز لس امي يف 

قلميية.  جمالت احلاكمة احمللية والإ

اعزتازه حبضور أأعضاء الربملان ا عن الأنديين الس يد فيديل اس بينوز من هجته عرب الرئيس اجلديد للربملان

ما يشلكه هذا احلضور من أأمهية لتبادل وتقامس اخلربات والاس تفادة امجلعية العامة للربلندينو، و املغريب لفعاليات 

يجية الوطنية من التجارب الرائدة للمغرب وخصوصا يف جمال الطاقات البديةل والس ياسة املائية فضال عن الاسرتات 

 تدبري القضااي املرتبطة ابلهجرة بشلك عام.اجرين و لإدماج امله

فرصة أأكد فهيا رئيس وأأمني عام الربملان الأنديين أأن ادلور الطالئعي اذلي يلعبه  كام اكن هذا اللقاء   

ر الربملان املغريب يف تعزيز العالقات مع بدلان منظومة الأنديز، هو ما جعل مكوانت هذه الهيئة الربملانية اجلهوية تقر 

ابململكة املغربية، داعني يف هذا الصدد اإىل استامثر هذه  عقد أأول دورة لها خارج دائرة البدلان الأعضاء، ابلإجامع

الاطالع عن قرب واملسامهة يف التعريف ابلتجارب الرائدة للمملكة يف العديد من اجملالت مبا يف  الزايرة من أأجل

 ، والس ياسة الفالحية والزراعية، والطاقات املتجددة.ذكل تدبري القضااي املرتبطة بتدفقات الهجرة

خمتلف القطاعات والتجارب والاهامتمات اليت تشلك  لقاء اس تعرض واتفق اجلانبان عىلوخالل هذا ال

مؤسساتية تباحث س بل ارساء اليات  عامد برانمج زايرة مكوانت الربملان الأنديين للمملكة املغربية، اىل جانب

وراش التمنوية الكربى املفتوحة ابململكة املغربية، وما توفره من أ فاق واعدة لربط دول الأ  فادة منلالنفتاح والاس ت

 الانديز ابلعمق الافريقي والعريب للمغرب كحلقة وصل متينة وذات مصداقية.

مبقر جملس املستشارين  2018قد وقعا يف يوليوز  جتدر الإشارة اىل أأن الربملان املغريب وبرملان الأنديز

رساء قنوات التواصل والتفاعل الربملاين من خالل تبادل الزايرات واخلربات والتجارب  مذكرة تفامه تريم اإىل اإ

 واملعلومات والواثئق.

 ة.ومبقتىض هذه املذكرة، حصل الربملان املغريب عىل صفة الرشيك املتقدم دلى هذه الهيئة الربملاني

عضوا منتخبا مبعدل مخسة برملانيني عن لك بدل، مبهام  25ويضطلع برملان الأنديز، اذلي يتشلك من 

تنس يق الترشيعات وترسيع الاندماج بني دول الأنديز، اليت تتكون من الش ييل، وكولومبيا، والبريو، والاكوادور 

 وبوليفيا.
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   مشاركة وفد عن البرلمان المغربي في أشغال
المؤتمر الدولي حول " دور البرلمانات الوطنية في  

 " مكافحة الفساد والدف اع عن الديموقراطية
 
 

شارك وفد عن الربملان املغريب يف أأشغال املؤمتر 

ادلويل حول " دور الربملاانت الوطنية يف ماكحفة الفساد 

وادلفاع عن ادلميوقراطية" واملنظم من طرف امجلعية الربملانية 

ملنظمة الأمن والتعاون بأأورواب بتعاون مع جملس النواب 

 بنيقوس يا. 2022ماي  28-27القربيص، وذكل يويم 

 مض الوفد املغريب الك من:و

  املستشارة الس يدة ش اميء

الزمزايم عن فريق التجمع 

 ؛الوطين للأحرار

  ؛اهلمس عن فريق الأصاةل واملعارصةاملستشار الس يد عبد الكرمي 

 النائب الس يد خادل حامتي عن فريق الأصاةل واملعارصة. 

تضطلع به الربملاانت الوطنية يف احلد من ظاهرة هيدف هذا املؤمتر اإىل تبادل جتارب ادلول حول ادلور اذلي 

الفساد وماكحفته، وتعزيز قمي الزناهة والشفافية واملساءةل، والرتكزي بشلك خاص عىل مسامهة والإعالم يف التحقيق يف 

 الفساد ومتابعة مرتكبيه أأمام القضاء.

ة الس يدة ش اميء الزمزايم وقد شلكت مشاركة وفد جملس املستشارين مناس بة سلطت من خاللها املستشار 

الضوء عىل التجربة الوطنية الرائدة يف جمال ماكحفة الفساد من خالل اخنراط املغرب الفعال يف ادلينامية ادلولية، و تبين 

مقاربة مشولية تشاركية ومندجمة تنخرط فهيا مجيع القطاعات احلكومية وخمتلف الفاعلني وتواكهبا عدد من الإجراءات والتدابري، 

وجت بتحقيق العديد من املكتس بات القانونية واملؤسساتية ، كام دعت يف معرض مداخلهتا نظراءها ابلربملاانت املشاركة، ت

جياد حلول انجعة ملعاجلة هذه الظاهرة واحلد من  اإىل املزيد من التعاون والتنس يق من أأجل وضع رؤية مشرتكة تروم اإ

 ادية والاجامتعية والأمنية .الاقتص  تداعياهتا اليت تطال سلبا اجملالت

ومن هجة أأخرى، عقد الوفد الربملاين املغريب لقاء مع الوفد الربملاين القربيص واليوانين، تناول خمتلف القضااي 

 ذات الاهامتم املشرتك وكذا س بل تعزيز التعاون الربملاين.

امجلعية الربملانية ملنظمة الأمن  حرض هذا اللقاء الس يدة ارين كرامبيدس عضوة جملس نواب قربص وانئبة رئيسة

  والتعاون بأأورواب الس يدة.
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   في مائدة مستديرة  رئيس مجلس المستشارين يبسط
رؤيته لتأمين المساهمة الف اعلة للنساء في التطوير  

 .والتغيير
 

 
برشاكة مع جملس املستشارين، نظمت وزارة العدل 

: مائدة مس تديرة حول موضوع 2022ماي  27يوم امخليس 

اإىل فاعةل يف التغيري "املرأأة، من موضوع يف منظومة العداةل 

  وذكل ابلقاعة الكربى اجللسات مبقر اجمللس. "والتطوير

وقد متزيت هذه الفعالية العلمية ابللكمة التوجهيية 

لرئيس اجمللس الس يد النعم ميارة اليت أألقاها يف اجللسة 

اليت  اكسب غري مس بوقةابمل ذكر يف مس هتلها، و الافتتاحية

فامي خيص حققهتا بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل 

جراء العديد من  احلقوق الإنسانية للنساء، ويف مقدمهتا اإ

جراء تعديالت هامة ، الإصالحات الهادفة اإىل حتقيق املساواة بني اجلنسني من بيهنا اإصدار مدونة منصفة للأرسة، واإ

قانون اجلنس ية، واختاد تدابري خاصة للرفع من متثيلية النساء يف مراكز اختاذ عىل مدونة الشغل، والترشيع اجلنايئ، و 

القرار الس يايس والإداري والاقتصادي. اإضافة اإىل ما عرفته أأوضاع النساء من تقدم عىل مس توى الإدماج 

العهود ادلولية  مجملاملصادقة عىل ، ابلإضافة اإىل الاجامتعي، وارتفاع وثرية متدرس الفتيات وخاصة يف العامل القروي

 حبقوق الإنسان واليت تسامه يف تعزيز مبدأأ املساواة بني الرجل واملرأأة.  ذات الصةل

المتكني القانوين للنساء غري منفصل عن المتكني املتعدد الأوجه  وشدد الس يد الرئيس يف لكمته عىل أأن

اءات املنصوص علهيا دس توراي أأو قانونيا التعاطي مع الإجر  ، مشريا اإىل رضورةوخاصة الاقتصادي والس يايس مهنا

منا كوس يةل من أأجل تيسري س بل تاكفؤ الفرص لتويل مراكز القرار  أأو تنظمييا، ليس كهدف يف حد ذاهتا، واإ

براز قدراهتن يف قيادة قاطرة التغيري املنشودة يف لك أأبعادها  وتغيري الصورة المنطية املرتخسة عن أأدوار النساء واإ

 فهيا جمال العداةل. املؤسساتية، مبا

 ،كهدف جيب حتقيقه ،فالمتثيلية الس ياس ية للنساء ورهان املساواة يضيف الس يد الرئيس، وتبعا ذلكل،

الأبعاد التمنوية واحلقوقية والس ياس ية، لالنتقال مبسأأةل المتكني الشامل  لتقائيةل حباجة اإىل مقاربة متجددة ضامنة

حصائيات اإىل حتقيق مشاركة منصفة   ونوعية ومعربة عن وضعهن اجملمتعي.للنساء من جمرد أأرقام واإ
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نتاجئ  انتباه املشاركني يف هذه الندوة اإىلكام أأاثر الس يد الرئيس 

عداةل النوع الاجامتعي  دراسة أأصدرها صندوق الأمم املتحدة للساكن حول

ابلتعاون مع برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ وهيئة الأمم املتحدة للمرأأة  والقانون

 للقوانني والس ياسات يف مثانية عرش واللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغرب أ س يا )الإسكوا(، تضمنت تقيميًا شاماًل 

وخلصت اإىل أأنه " ل تزال الفجوات القانونية يف العديد من البدلان حترم املرأأة من املساواة أأمام القانون...  دوةل عربية.

صاية ول متنح قوانني الأرسة يف مجيع البدلان الامثنية عرش املرأأة حقوقا متساوية يف مجيع جوانب الزواج والطالق والو 

وحضانة الأطفال... ومن بني مجيع القوانني اليت مت حتليلها حتقق القوانني اخلاصة ابلعمل القدر الأكرب من املساواة مبا 

جازة الأمومة املدفوعة"  .يف ذكل كفاةل حق النساء يف الأجر املتساوي عن نفس العمل اذلي حيصل عليه الرجال ويف اإ

ابلربانمج الواعد لرمقنة الوصول اإىل مرافق العداةل، أأل وهو  رتبطاملتساؤل ال نشغال و الا وعرب كذكل عن

حق النساء يف الولوج اإىل الفضاء العام مبا فيه أأماكن التقايض وعدم تقييد حركهتن كأساس  كيفيات ضامن التوازن بني

 لمتكيهنن الاجامتعي.
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   ملتقى مجلس المستشارين  "  ينظم نالمستشاريمجلس
 ''للشباب المغربي

 

بعقد سلسةل التشاريك  ، واس مترارا عىل هنجه جمللس املستشارينس ياق ادلينامية التواصلية والإشعاعية  يف

ادلس تورية  ووظائفه ، تساوقا مع تركيبتهمن املنتدايت وامللتقيات املوضوعاتية حول حماور هممة تس تأأثر ابنشغال اجمللس

يوم الأربعاء فاحت  املستشارينينظم جملس وعىل رأأسها العداةل الاجامتعية واجلهات والغرف املهنية ومناخ الأعامل،  املتفردة،

هبدف تمثني مسامهته الاقرتاحية الفاعةل  يف دورته التأأسيس ية ملتقى جملس املستشارين للش باب املغريب "" 2022يونيو 

دماج نصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته املتعددة يف لك والإ  ،املؤسسايت هيف تأأطري الش باب املغريب واإ

س نة  30شابة وشاب مغريب أأقل من  300جامتعي والثقايف والفين والتمنوي، وذكل مبشاركة أأزيد من جمالت الفعل الا

سسات اجلامعية الوطنية مع احرتام ميثلون خمتلف الهيأ ت الس ياس ية والنقابية وامجلعوية مبختلف هجات اململكة، وكذا املؤ 

عاقة.مقاربة النوع والتنو   ع الفئوي والأشخاص يف وضعية اإ

املغريب ومن شأأن هذا امللتقى، اذلي س يكون موعدا س نواي قارا مضن أأجندة اجمللس، أأن يتيح للش باب 

سيمت  اليتاملوضوعات الس نوية التفاعلية واملناقشة مع أأحصاب القرار الوطين والرتايب حول  املشاركة يف جلسات احلوار

تشجع املشاركني عىل الاخنراط يف مزيد من احلوار حول مجموعة واسعة س  أأهنا كل ش واليت ،اقرتاهحا من طرف اجمللس

عالقات أأقوى بني اجمللس والش باب من خالل مشاركة مواطنة يف تطوير الس ياسات ناء مع ب  ،من املوضوعات

 الصةل ابلش باب. تالعمومية ذا

أأن  واس تحضارا من جملس املستشارين لأمهية البعد الرتايب يف بلورة الس ياسات العمومية، فقد ارتأأى

يف مسعى لبحث عالقة التصور الوطين  ؟"للش باب ترابية هجوية ةس ياس" أأية يكرس هذه ادلورة التأأسيس ية ملوضوع

من املشاركة  متكينهل جغرافية القرب وحاجيات الش باب اجملالية اجلهوية واحمللية  تالعام للس ياسة العمومية مع أأولواي

 .كلك ، واملسامهة الفاعةل يف اجلهود املوهجة لتمنية اجملمتعالقراريف معلية صنع 
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فعلية ، اذلي س يعرف مشاركة ومن هذا املنطلق، فاإن هذا امللتقى

الربملاين واحلكويم وابيق املؤسسات ادلس تورية املعنية ومنظامت اجملمتع املدين واخلرباء والشخصيات  ينيوازنة عىل املس تو 

 يروم حتقيق الأهداف التالية: الوطنية وممثلو املؤسسات ادلولية الرشيكة،

  وطنيا وترابيا؛العمومية للش باب  تالس ياساهنج التفكري امجلاعي والاقرتاح البناء واملسامهة يف اإطالق النقاش حول 

  بلورة مقرتحات حول تأأهيل وتطوير مسؤوليات وأأدوار جملس املستشارين يف مواكبة الس ياسات العمومية الوطنية

 والرتابية للش باب؛

  من هجة  الرتابيةتشجيع الطرق املبتكرة واحلديثة لتعزيز احلوار بني الش باب والسلطات العمومية وامجلاعات

 رى؛ومؤسسات احلاكمة من هجة أأخ

  دماج حاجيات الش باب وانتظاراهتم كأولوية يف أأجندات الاجهتاد امجلاعي الكفيل بوضع ال  تعزيز ليات اليت متكن من اإ

الس ياسات العمومية الرتابية عىل الش باب  أأثرمراكز صناعة القرار عىل املس توى الرتايب من هجة، وأ ليات تقيمي وقياس 

 من هجة أأخرى؛

 حاكمة الربامج واملشاريع الاقتصادية والاجامتعية املتعلقة ابلش باب يف بعدها اجلهوي  املسامهة يف الرفع من مس توى

 وامتدادها الرتايب؛

 توس يع الإطار املؤسسايت لتعزيز املشاركة ادلميوقراطية للش باب عىل املس توى املركزي والرتايب؛ 

 دراجعدة يف تشجيع الامنذج املبتكرة لإرشاك الش بان والشاابت يف صنع القرار، واملسا يف س ياق  مطالهبم اإ

 العمومية؛ تالس ياسا

  التواصل والثقة والتفاعل والتنس يق والتاكمل بني جملس املستشارين وامجلعيات واملنظامت  وتطويرتعزيز

  واملؤسسات والفعاليات الش بابية والعامةل مع الش باب.

املوضوعاتية املؤقتة امللكفة ابلتحضري يذكر أأن هذا امللتقى يأأيت تنظميه يف وقت تواصل فيه اجملموعة 

لش باب أأشغالها من خالل تكثيف اللقاءات وجلسات يمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابللجلسة الس نوية لتق 

الاس امتع مع لك القطاعات املعنية ابملوضوع، ويه اجملموعة اليت يندرج اإحداهثا يف س ياق التزنيل العميل للمرتكز 

 لربملاين يف جمال تقيمي الس ياسات العمومية.ادلس توري لالختصاص ا
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   المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل

 تنظم لق اء دراسيا حول موضوع ''قطاع الشباب، أي خدمة عمومية نريد''.
 

الربملانية للكونفدرالية  نظمت اجملموعة

مبقر  2022ماي  25لشغل يوم الأربعاء ادلميوقراطية ل 

'' قطاع الش باب، أأي اجمللس لقاء دراس يا حول موضوع 

، وذكل برشاكة مع النقابة الوطنية خدمة معومية نريد''

  للش بيبة والرايضة.

نه يأأيت يف  وحسب البطاقة التقنية لهذا اللقاء فاإ

س ياق وطين يعرف فيه القطاع الكثري من التحولت 

يجة الهندسة احلكومية اجلديدة سواء عىل والتغريات نت 

مس توى بنيته وتركيبته البرشية واملؤسساتية، أأو عىل 

مس توى قمية أأدائه لأدواره وحتقيق أأهدافه كسلطة حكومية مرشفة عىل ترصيف برانمج احلكومة يف قطاع الش باب 

، ابلإضافة اإىل ما يعيشه القطاع من تداعيات جاحئة كوروان وما خلفته من تدهور يف أأداء مؤسسات والطفوةل واملرأأة

القطاع، والرهاانت اجلديدة اليت ترفعها توصيات اللجنة الوطنية للمنوذج التمنوي اجلديد وما يواكهبا من خمرجات ترفع 

 حتدي الهنوض ابلش باب والطفوةل املغربية.

ملوضوع من خمتلف زواايه، وهجت ادلعوة للمشاركة يف أأشغاهل لفاعلني معوميني ولأجل مقاربة هذا ا

 احملاور التالية: انطالقا منوبرملانيني ومناضلني مدنيني وابحثني وهممتني بقضااي الش باب، وذكل 

 الهندسة احلكومية اجلديدة وأأثرها عىل وثرية أأداء قطاع الش باب؛ 

  هاانت املفتوحة عىل املس تقبل؛الش باب املغريب، تشخيص الوضعية والر 

 أأي س ياسة معومية نريد من قطاع الش باب موهجة للش باب والطفوةل واملرأأة املغربية؛ 

 والفرص املتاحة. ت.. الإماكانقطاع الش باب 

 

 

 

 

 

 

 

  2022ماي   31 /651العدد  -النشرة الداخلية 
 

 

 مجلس المستشارين
 

 

..أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية.  

والمؤقتة....   



22 
 

 

 

 

 

 

 

 
 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


