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 17/2022اجتماع المكتب رقم  
 2022يونيو   20ليوم اإلثنين  

 

 

لرئيس اجمللس، الس يد محمد برئاسة اخلليفة الأول اجامتعا  2022يونيو  20عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 السادة:ومشاركة الأعضاء  حنني،

 اجمللس؛ حماسب :              محمد سامل بمنسعود 

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي 

  اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 أأمني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 أأمني اجمللس :    جواد الهاليل. 

 

 

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

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :                  أأمحد اخشيشن 

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :   عبد السالم بلقشور 

 أأمينة اجمللس :    صفية بلفقيه. 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 الترشيع 

   كام  39.08من القانون رمق  02بتعديل املادة  يقيض عن تلقي اجمللس ملقرتح قانونابلإعالن  01/17/2022قرار رمق

يداعه من قبل أأعضاء الفريق الاشرتايكاملتعلق مبدونة احلقوق العينية 22.13مت تمتميه مبوجب القانون رمق  ، يف ، مت اإ

حالته، 2022يونيو  21مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  حالت واإ ىل الفرق واجملموعات واحلكومة، قبل اإ ه اإ

اإىل جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية بعد انرصام الأجل القانوين املنصوص عليه مضن أأحاكم املادة 

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  194

   يتعلق بس ندات القرض املؤمنة، متت  94.21عن تلقي اجمللس ملرشوع قانون رمق ابلإعالن  02/17/2022قرار رمق

حالته من قب  .2022يونيو  21ل جملس النواب، يف مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء اإ

 الأس ئةل الشفهية 

   عىل  2022يونيو  21عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  ابملوافقة 03/17/2022قرار رمق

الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة اخلليفة الأول للرئيس الس يد محمد حنني والس يد مصطفى مشارك يف أأمانة اجللسة، 

ر الأوقاف والشؤون واليت س تخصص ملساءةل الس يد وزير التعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر والس يد وزي

 الإسالمية والس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابلعالقات مع الربملان.

   حاةل 04/17/2022قرار رمق طلب مجموعة العداةل الاجامتعية تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم  ابإ

عالن نتاجئ الرتيق ابلختيار يف حاةل ترقب موظفات وموظفي حول " 2022يونيو  21الثالاثء  احملامك جراء تأأخر اإ

ىل احلكومة طبقا لأحاكم املادة  "صفوف هيئة كتابة الضبط  من النظام ادلاخيل للمجلس. 168اإ

   حاةل 05/17/2022قرار رمق طلب مجموعة العداةل الاجامتعية تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم  ابإ

س بانيا حول " 2022يونيو  21الثالاثء  الارتفاع املهول لأسعار العبور بواسطة العبارات الرابطة بني موائن جنوب اإ

ىل أأرض ، مما ميس بقدرة الأرس امل2022وشامل املغرب واملس تعمةل يف معلية مرحبا لصيف  غربية عىل الوصول اإ

ىل احلكومة طبقا لأحاكم املادة  "الوطن  من النظام ادلاخيل للمجلس. 168اإ

   حاةل 06/17/2022قرار رمق طلب فريق الاحتاد املغريب للشغل تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل الشفهية  ابإ

 1397شوال  25بتارخي  2.77.862بتغيري املرسوم رمق  2.22.438املرسوم رمق حول " 2022يونيو  21ليوم الثالاثء 

ب غري املبارشة، ئلرضارك وا( بتطبيق مدونة امجلارك والرضائب غري املبارشة الراجعة لإدارة امجلا1977أأكتوبر  9)

اس تثناء رصاحة املعامالت املنجزة عن طريق املنصات الإلكرتونية من الإعفاء من الرسوم امجلركية عند  الهادف اإىل

ىل احلكومة طبقا لأحاكم املادة  "الاس ترياد  من النظام ادلاخيل للمجلس. 168اإ
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   حاةل 07/17/2022قرار رمق طلب فريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب  ابإ

 2022يونيو  21تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

الإجراءات والتدابري املتخذة لتشديد املراقبة امجلركية لالإرسالت اليت تتعلق ابملعامالت املنجزة من خالل حول "

ىل احلكومة طبقا  "املنصات الإلكرتونية  من النظام ادلاخيل للمجلس. 168لأحاكم املادة اإ

   حاةل 08/17/2022قرار رمق طلب مجموعة ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل  ابإ

مصادقة احلكومة عىل فرض الرضيبة عىل التجارة الإلكرتونية مبوجب حول " 2022يونيو  21الشفهية ليوم الثالاثء 

من  168اإىل احلكومة طبقا لأحاكم املادة  "2022يونيو  16م املصادق عليه يف اجمللس احلكويم ليوم امخليس املرسو 

 النظام ادلاخيل للمجلس.

   املذكرة اجلوابية بشأأن التدابري املتخذة من دلن وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل بتعممي  09/17/2022قرار رمق

مات اليت عربر عهنا الس يد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة يف جلسة الأس ئةل والرايضة لتنفيذ الالزتا

ابملوقع  ونرشها، عىل الفرق واجملموعات الربملانية وأأعضاء اجمللس غري املنتس بني، 2022دجنرب  14الشفهية بتارخي 

 الإلكرتوين للمجلس.

 العالقات اخلارجية 

   رئيس جملس الش يوخ جبمهورية مدغشقر خالل الفرتة املمتدة من عىل اس تقبال  ابملوافقة 10/17/2022قرار رمق

ىل  23  .2022يونيو  25اإ

   2022يونيو  20وفد عن املؤمتر الوطين الشعيب للقدس يوم الثنني عىل اس تقبال  ابملوافقة 11/17/2022قرار رمق 

 عىل الساعة اخلامسة بعد الزوال.

 قضااي للمتابعة

  دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني.وضعية 

 .أأشغال اللجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة 

 .تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس 

  2022يوليوز  02يونيو اإىل  09خالل الفرتة املمتدة من  2022أأشغال ادلورة الأوىل لربملان س يدايو لس نة. 

  عداد تصور لتجويد منظومة تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس.خمرجات اخلربة املوكوةل مل  كتب ادلراسات امللكف ابإ
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 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية: 
 

 حبضور وزيرة اإصالح الإدارة والانتقال الرمقي الس يدة غيثة مزور، 2022 يونيو 22 الأربعاءعقدت اللجنة اجامتعا يوم 

 دراسة مقرتحات القوانني التالية:رشعت خالهل يف 

 ؛مقرتح قانون يتعلق مبؤسسة الأعامل الاجامتعية ملوظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع املركزي 

  حداث وتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي وأأعوان مقرتح قانون يتعلق ابإ

 ؛الإدارات العمومية

  حداث وتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي ومس تخديم مقرتح قانون يتعلق ابإ

  .الإدارات العمومية

انطالقا من  ،قررت اللجنة عىل موضوع واحد، املنصبةوبعد التداول وتبادل الآراء حول مضامني هذه املقرتحات 

لهيا تعميق دراسة ع  رعية تشكيل جلنة ف جمللس املستشارين،من النظام ادلاخيل  117مقتضيات املادة  املقرتحات الثالث هد اإ

 .بشأأهناالتوصل اإىل صيغة توافقية  وتدقيقها قصد

يف هممهتا التوفيقية،  رشعت خالهل اجامتعا 2022يونيو  27أأمس الإثنني  اللجنة الفرعيةعقدت هذه  ويف هذا الإطار

الثالثة أأن جتمتع جلنة التعلمي مساء نفس اليوم عىل الساعة عىل  رشة صباحا،ايوم غد الأربعاء عىل الساعة الع وس تواصل أأشغالها

 الفرعية. اللجنةاليت س تعدها  التوافقيةيغة أأجل البت يف الص  من

 .لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية 

طار تفعيل أأ  ، قام وفد عن دوارها الرقابيةيف اإ

اللجنة بزايرة ميدانية مليناء الناظور غرب املتوسط خالل 

ىل  22من الفرتة املمتدة  ، وذكل هبدف 2022 يونيو 24اإ

أأمهية هذا املرشوع الهيلكي الكبري والآفاق التعرف عىل 

اليت يفتحها لتمنية هجة الرشق، وكذا اللقاء مع الفاعلني 

الاقتصاديني واملؤسساتيني واملنتخبني املعنيني هبذا 

 .املرشوع

 22يوم الأربعاء  قد افتتح الوفد برانمج زايرتهو 

لقاء ابلناظور مع رجال الأعامل التابعني لالحتاد العام ملقاولت املغرب جبهة الرشق، حيث سلط املشاركون  بعقد 2022يونيو 

الضوء عىل الفرص املنتظرة من هذه املنصة املينائية والصناعية املس تقبلية للناظور غرب املتوسط، وس بل اس تفادة النس يج 

 .وي من مزاايهاالاقتصادي اجله

 

 

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   
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ومثن املتدخلون يف هذا اللقاء هذا املرشوع املليك الكبري اذلي من املنتظر 

أأن يعزز النشاط الاقتصادي والصناعي ابجلهة جلعهل قطبا تمنواي جديدا للمغرب، مع 

الصناعي، وخمططات الهتيئة اليت جيب أأن حاهتم بشأأن هذا الورش، ل س امي فامي يتعلق مبناطق الترسيع اتقامس انتظاراهتم واقرت 

 .تواكب هذا املرشوع الهيلكي

موقع ورش امليناء اجلديد، حيث عقد اجامتعا، عىل اخلصوص، مع املدير العام  يونيو تفقد الوفد 23ويوم امخليس 

ه املنصة املينائية للناظور غرب املتوسط، محمد جامل بنجلون، ومسؤويل الورش، قبل الاطالع ميدانيا عىل سري أأشغال هذ

 .املس تقبلية الهامة

وأأكد رئيس جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية مبجلس املستشارين، مولي عبد الرحامن ابليال، يف 

التقنية ترصحي للصحافة ابملناس بة، أأن هذه الزايرة مكنت أأعضاء اللجنة من الاطالع عىل عدد من املعطيات املتعلقة ابجلوانب 

 .لهذا املرشوع وانعاكسه الاجيايب املرتقب عىل املس تويني الاقتصادي والاجامتعي

كام أأبرز الأمهية الكبرية لهذا املرشوع الضخم اذلي سيشلك قاطرة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية للجهة بأأرسها، 

وقع لالس تفادة من الفرص الاقتصادية اليت س توفرها هذه داعيا املستمثرين، خاصة املغاربة، اإىل الاس تعداد من الآن فصاعدا والمت

 . البنية التحتية الرائدة

اجامتعا مع السلطات الاقلميية للناظور ورؤساء وأأعضاء اجمللسني الإقلميي وامجلاعي  وفد اللجنة، عقد نفس اليومويف 

س تقبلية، وانتظارات املستمثرين والفاعلني الاقتصاديني للناظور، متحور حول الآفاق اليت توفرها هذه املنصة املينائية والصناعية امل 

 .ابجلهة من هذا املرشوع

، السلطات الاقلميية لدلريوش وأأعضاء اجمللسني الإقلميي وامجلاعي لدلريوش يونيو مع 24ة يوم امجلع كام عقد اجامتع مماثل

 .هبدف مجع املقرتحات وتقامس الأفاكر حول س بل الاس تفادة من هذه البنية التحتية املينائية لفائدة التمنية احمللية واجلهوية
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 يةقتصادلجنة المالية والتخطيط والتنمية اال. 

  بعد جلسة الأس ئةل الشفهية بقاعة الندوات: 2022يونيو  28الثالاثء 

  يتعلق بس ندات القرض املؤمنة؛  94.21تقدمي مرشوع قانون رمق 

   

  صباحا بقاعة الندوات: والنصف عىل الساعة العارشة 2022يونيو  29الأربعاء 

  مناقشة "مشلك التضخم، وأ ليات متويل الأبناك للمقاولت الصغرية جدا والصغرى

 واملتوسطة"، حبضور الس يد وايل بنك املغرب؛

 

  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية. 

  صباحا عرشة عىل الساعة احلادية 2022 يونيو 28 الثالاثء: 

 موضوع: " النقل البحري: تأأثري ارتفاع أأسعار الشحن عىل الزايدة يف  ومناقشة دراسة

 .الأسعار"، حبضور الس يد وزير النقل واللوجستيك

 .لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية 

 2022يونيو 29 الأربعاء. 

   صباحا العارشةعىل الساعة: 

  مواصةل أأشغال اللجنة الفرعية احملدثة لإجياد صيغة توافقية حول مقرتحات القوانني

حداث وتنظمي  مؤسسة مشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي ومس تخديم املتعلق ابإ

 الإدارات العمومية.

   الثالثة بعد الزوالعىل الساعة: 

  عدها اللجنة الفرعية املوضوع.اليت س تاجامتع اللجنة قصد البت يف الصيغة التوافقية 

 

 

 

 

ة...برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقت  

والمؤقتة....   
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 لجنة القطاعات اإلنتاجية: 

  بعد اجللسة العامة بقاعة الندوات. 2022 يوليوز 5 الثالاثء  

  املتعلق ابلطاقات13.09 بتغيري وتمتمي القانون رمق 40.19 دراسة مرشوع قانون رمق 

حداث الهيئة الوطنية لضبط  48.15 املتجددة والقانون رمق املتعلق بضبط قطاع الكهرابء واإ

 الكهرابء.
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 .زيارة رئيس مجلس المستشارين والوفد المرافق له للشيلي 

قام رئيس جملس املستشارين الس يد 

عن اجمللس بزايرة معل هام النعم ميارة رفقة وفد 

  .مجلهورية الش ييل وذكل عىل امتداد الأس بوع املايض

سلسةل مباحثات مع وقد أأجرى الوفد  

وكذا أأفراد عدد من املسؤولني احلكوميني والربملانيني 

اجملمتع املدين، هبدف تطوير العالقات الثنائية مضن 

جنوب اليت اختارها املغرب  -مقاربة التعاون جنوب

 .كهنج اسرتاتيجي يقوده جالةل املكل محمد السادس

مض الوفد الك من الس يدة انئةل مية و 

رار، ابخلارج، وعبد القادر سالمة عضو فريق التجمع الوطين للأحالتازي، رئيسة جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني 

نديين، وأأمحد اخلريف، عضو الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، عضو اجمللس دلى برملان أأمرياك عضو اجمللس دلى الربملان الأ 

 .العالقات اخلارجية الوسطى، وزكرايء احلنيين، رئيس ديوان رئيس جملس املستشارين، وحسن أأزرقان، رئيس قسم

 .حماداثت مع وزيري الفالحة والطاقة ابلش ييل 

مباحثات  ابلعامصة الش يلية سانتياغو 2022يونيو  24 امجلعة يوم أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة

ستيفان فاليزنويال مع وزير الفالحة الش ييل الس يد الت الفالحة تعزيز التعاون بني املغرب والش ييل يف جم متحورت حول س بل اإ

 .ل س امي يف ظل الس ياق ادلويل احلايل اذلي حيمت السعي اإىل ضامن الأمن الغذايئ والطاقات املتجددة

وبعد أأن أأبرز الس يد ميارة املؤهالت اليت يتوفر علهيا القطاع الفاليح ابملغرب واخملططات والربامج اليت مت اإطالقها 

حداث لل ىل أأنه خالل حماداثته مع رئييس جمليس الش يوخ والنواب ابلش ييل اقرتح مبادرة اإ هنوض ابلقطاع وتطويره، أأشار اإ

 .منتدى برملاين اقتصادي مغريب ش ييل ميكن من تعزيز فرص الاستامثر والتبادل التجاري بني اململكة والبدل الالتيين

ن اللقاء شلك مناس بة من أأجل M24 قناة الأخبار املغربيةمن هجته، قال وزير الفالحة الش ييل يف ترصحي ل  ، اإ

ىل أأن التقنيات العلمية املس تخدمة يف تطوير  حبث الس بل اليت تسمح ابلرفع من جحم املبادلت التجارية وتنويعها، مشريا اإ

حداث أأاكدمييات للتعاونيات الفالحية، وأ ليات حتقيق الأمن الغ ذايئ، اكنت مضن املواضيع الزراعة ابملناطق ش به القاحةل واإ

لهيا يف هذا اللقاء  .اليت مت التطرق اإ

وبعد أأن أأشاد ابلعديد من التجارب الناحجة للمغرب يف الكثري من القطاعات، جسل الوزير الش ييل أأن مس تقبل 

  .التعاون بني اململكة والش ييل واعد، ل س امي وأأن اقتصادي البدلين متاكمالن

 

 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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يف  ويف أأعقاب لقائه مع الوفد املغريب أأكد وزير الطاقة الكوديو هوييب

ترصحي مماثل أأن هناك رغبة دلى الش ييل من أأجل تعزيز التعاون يف جمال الطاقات 

لهيا بتحديد اجملالت ذات الأولوية وكذا الفرص اليت يتيحها  املتجددة والهيدروجني الأخرض مقرتحا تشكيل جلان تقنية يعهد اإ

 .التعاون بني البدلين

ابلش ييل، الس يدة كزنة الغايل، أأكد رئيس جملس املستشارين أأن الذلين حرضهتام سفرية املغرب  اللقاءينوخالل 

ىل املس توى املمتزي للعالقات الس ياس ية، مشددا عىل أأن البدلين  ىل أأن يرىق اإ التعاون الاقتصادي والتجاري بني البدلين مدعو اإ

 .يتوفران عىل لك املؤهالت والفرص الواعدة بتحقيق الازدهار والمنو عىل اكفة املس توايت
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 جملس املستشارين والوفد املرافق هل جيري مباحثات مع رئييس  رئيس

 جمليس النواب والش يوخ ابلش ييل.

 
  

لزيادلي  أأكد رئيس جملس الش يوخ الش ييل، أألفارو اإ

فريقيا  سوطو، أأن ماكنة اململكة املغربية املمتزية مغاربيا وعربيا واإ

 .جتعلها أأولوية مضن الس ياسة اخلارجية للش ييل

وقال رئيس جملس الش يوخ الش ييل، يف أأعقاب 

مع رئيس جملس  2022يونيو  23امخليس  يوممباحثات أأجراها 

بزايرة معل اإىل  قامالنعم ميارة، اذلي  الس يد املستشارين

ن الش ييل واملغرب تربطهام  الش ييل عىل رأأس وفد هام، اإ

عالقات صداقة عريقة، ليست وليدة اليوم واليت مت تعزيزها 

 .وتقويهتا عىل مدى س نوات

ابلنس بة للش ييل من الأمهية مبا اكن تعزيز العالقات مع املغرب وتوطيد  M24 وأأضاف يف ترصحي لقناة الأخبار املغربية

مبادرات تبادل الزايرات وتعزيز الروابط التجارية  روابط الصداقة اليت جتمعنا مع اململكة املغربية، مضيفا أأنه همم جدا تقوية

 .والس ياس ية وخلق ال ليات اليت متكن من املسامهة يف ازدهار بدلينا

ميارة أأن زايرة الوفد الربملاين املغريب جتسد معق العالقات القامئة بني البدلين كام تعكس الس يد ومن جانبه، اعترب 

ىل أأنه يف هذا الس ياق اقرتح تنظمي منتدى برملاين الرغبة الأكيدة يف الاس مترار يف متتني  العالقات بني برملاين البدلين، مشريا اإ

يتعلق ابلتبادل التجاري والاستامثرات ويكون  فامياقتصادي س نوي بني الش ييل واملغرب وهو ما من شأأنه اس تكشاف الآفاق 

 .نلبنة أأخرى تنضاف اإىل رصح العالقات الس ياس ية املمتزية بني البدلي

ميارة أأن املنتدى سيشلك فرصة لإبراز مؤهالت املغرب يف جمالت متعددة مثل الطاقات املتجددة الس يد واعترب 

طار التعاون جنوب ىل أأن مرشوع املنتدى يندرج يف اإ جنوب، وهو اخليار اذلي يهنجه -والس ياسة املائية والفالحية، مشريا اإ

 .املغرب بقيادة جالةل املكل محمد السادس

أأجرى الوفد املغريب لقاء مع رئيس جملس النواب، راوول ماردينيس، حبضور سفرية املغرب يف الش ييل كزنة كام 

الغايل، وهو ما شلك فرصة لتسليط الضوء عىل املس توى املمتزي للعالقات اليت تربط البدلين، وذكل بفضل الزايرة التارخيية 

ىل الش ييل  آفاقا واعدة وأأرست أأسس تعاون ممثر عىل اكفة  2004س نة اليت قام هبا جالةل املكل محمد السادس اإ واليت فتحت أ

 .املس توايت

ويف هذا الس ياق، شدد رئيس جملس النواب الش ييل عىل الزتام بالده ببناء أأفضل مس توايت العالقات مع اململكة 

والاقتصادي، مسجال أأنه مت التفاق عىل سواء عىل املس توى الترشيعي أأو الس يايس أأو الثقايف أأو الاجامتعي وأأيضا التجاري 

جراءات ملموسة وفقا خلارطة طريق وأأجندة زمنية حمددة ىل اإ  .العمل سواي من أأجل حتقيق هذه الأهداف وحتويلها اإ

حداث منتدى برملاين اقتصادي ش ييلكام أأعرب عن ترحيبه مبقرتح رئيس جملس املستشارين  مغريب ليكون -ابإ

  .فضاء جللب الاستامثرات وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بني البدلين
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 ...ممثرة مع عدد من املسؤولني الش يليني. مباحثات وجيري  

 

 

 
أأكد عدد من املسؤولني الش يليني رغبة 

والاقتصادي بالدمه يف تعزيز عالقات التعاون الس يايس 

ىل أأفضل  والثقايف مع اململكة املغربية والريق هبا اإ

 املس توايت.

ويف هذا الس ياق، اعتربت اكتبة ادلوةل يف 

العالقات اخلارجية الس يدة، خميينا فوينتيس تورخيو، يف 

أأن احملاداثت اليت  M24ترصحي لقناة الأخبار املغربية 

ممثرة "ت أأجرهتا مع الس يد ميارة والوفد املرافق هل اكن

 ومهت عددا من املواضيع ذات الاهامتم املشرتك. "للغاية

وأأكدت أأن هناك رغبة لبالدها يف تعزيز العالقات الثنائية مع اململكة ليس فقط عىل املس توى الس يايس ولكن أأيضا 

جراءات ملموسة. يف اجملالت الاقتصادية والثقافية، مؤكدة أأنه مت التفاق عىل امليض قدما لتطوير هذه العالقات من  خالل اإ

وخالل املباحثات اليت مجعت الوفد املغريب باكتب ادلوةل يف ادلاخلية، مانويل زاكرايس مونسالفي، شدد املسؤول 

رساء  الش ييل يف ترصحي مماثل عىل رضورة توطيد العالقات التارخيية واجليدة اليت جتمع املغرب والش ييل، وذكل من خالل اإ

ىل أأن  أأسس تعاون يشمل الهجرة واجملالت الأمنية والتصدي للجرمية العابرة للحدود وهتريب اخملدرات والاجتار ابلبرش، مشريا اإ

 البدلين س يواصالن معلهام املشرتك بنفس الزمخ.

جراء مباحثات مع رئيس احملمكة ادلس تورية،  كام شلكت زايرة الوفد املغريب اإىل سانتياغو مناس بة من أأجل اإ

غيالر، اذلي أأعرب عن اعزتازه هبذه الزايرة اليت مكنت من تبادل التجارب واخلربات ومتتني روابط التعاون كريستيان لوتوليي أأ 

بشأأن القضااي ذات الاهامتم املشرتك، مضيفا أأن تبادل الزايرات للوفود املغربية والش يلية سيسامه يف توطيد هذه الروابط، 

 زمن.اليت أأعرب عن يقينه بأأهنا س تظل وثيقة عىل مر ال

من املهم جدا العمل والاس تفادة "ويف نفس الس ياق، أأبرز رئيس جملس الشفافية، فرانسيسكو خافيري ليتوراي، أأنه 

 ."من جتارب دول شقيقة اكملغرب اذلي ميكن أأن نس تلهم منه العديد من التجارب الناحجة يف جمال احلاكمة وحماربة الرشوة

قنب الهندي س تكون جمدية وهممة ابلنس بة للش ييل اليت تسعى اإىل ماكحفة واعترب أأن جتربة املغرب يف جمال تقنني ال 

 الاجتار ابخملدرات واجلرمية املنظمة وحماربة الفقر والهشاشة.

وخالل هذه اللقاءات اليت أأجراها الوفد املغريب، حبضور سفرية املغرب بسانتياغو، الس يدة كزنة الغايل، أأبرز رئيس 

يت يولهيا املغرب لتطوير عالقاته مع الش ييل اليت تعترب بوابة املغرب حنو بدلان قارة أأمرياك الالتينية، جملس املستشارين الأمهية ال

 مش يدا مبس توى العالقات الثنائية اليت شهدت دينامية كبرية يف الس نوات الأخرية.
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كام شدد الس يد ميارة عىل رضورة الريق 

هبذه العالقات، اليت ميزيها تطابق وهجات النظر حول 

العديد من القضااي لس امي ابحملافل واملنتدايت ادلولية، 

ىل أأعىل املس توايت، وذكل يف اكفة اجملالت.  اإ

رئيس جملس  كوكميبو أأجرىومبدينة 

ابملركز الثقايف محمد  املستشارين، الس يد النعم ميارة

النائب مباحثات مع السادس حلوار احلضارات 

 اذلي أأكد أأن الربملاين الش ييل، رياكردو س يفوينتيس

اللقاء شلك فرصة لس تعراض خمتلف أأوجه التعاون 

 . بني البدلين، واذلي مافئت يتعزز بشلك أأكرب عىل مدى الس نوات الأخرية يف العديد من اجملالت

ن هناك العديد من جمالت التعاون اليت حتظى وقال  س يفوينتيس، اكتب ادلوةل السابق يف التمنية اجلهوية والإدارية، اإ

 .ابلهامتم املشرتك من مسؤويل البدلين، مشريا عىل سبيل املثال، اإىل مشاريع التعاون يف الطاقات املتجددة واملوارد املائية

، اليت ميثلها يف "ملغريب برئاسة رئيس جملس املستشارين اإىل هجة كوكميبوحنن ممتنون جدا لزايرة الوفد ا"وأأضاف 

 )املصدر: ومع( .الربملان الش ييل، معتربا أأنه ل شك أأن اخلطوة س تكون لها أأمهيهتا يف تعزيز أأوارص التعاون بني اململكة والش ييل
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  :املركز الثقايف محمد السادس حلوار احلضارات رئيس جملس املستشارين

شعاعية للمملكة يف أأمرياك الالتينية  .بكوكميبو الش يلية منارة حضارية واإ

 

أأكد رئيس جملس املستشارين، الس يد، 

النعم ميارة، أأن املركز الثقايف محمد السادس حلوار 

كوكميبو الش يلية، الواقعة عىل بعد احلضارات مبدينة 

لكم شامل العامصة سانتياغو، يعترب منارة  461

شعاعية تريس جسور التفاعل الثقايف بني  حضارية واإ

 . اململكة املغربية ومعوم بدلان أأمرياك الالتينية

يف ترصحي لقناة الأخبار  وقال الس يد ميارة

نباء، M24 املغربية ، التابعة لواكةل املغرب العريب للأ

عقب مباحثات أأجراها مع معدة مدينة كوكميبو، عيل 

ن الأدوار الطالئعية اليت يضطلع هبا هذا املركز الفريد من نوعه يف القارة، جتعلنا نمثن لك اجلهود املبذوةل وتدعوان  مانوش هيري، اإ

ىل مواصةل املزيد من العمل حىت تمتك ن هذه املعلمة احلضارية للمملكة من حتقيق مجيع أأهدافها واملمتثةل أأساسا يف يف نفس الآن اإ

 .التعريف بثقافة واترخي وحضارة املغرب دلى شعوب املنطقة

 وبعد أأن أأعرب عن امتنانه لالهامتم الكبري اذلي يبديه الش يليون عامة وساكنة وسلطات كوكميبو، خاصة، لهذه الأيقونية

طار تطوير العالقات بني البدلين، عرب عن الأمل يف أأن يمت التوقيع عىل اتفاقية  املغربية، وهو ذات الاهامتم اذلي يدخل يف اإ

ىل التفاقية اليت س بق توقيعها بني كوكميبو املطةل عىل احمليط الهادي ومدينة فاس  .توأأمة جديدة مع مدينة ساحلية مغربية تنضاف اإ

دة كوكميبو، عيل مانوش هيري، أأن زايرة الوفد الربملاين املغريب مكنت من تعزيز أأكرب لعالقات من هجته، اعترب مع

التعاون اليت جتمع بني البدلين، وعىل وجه اخلصوص، مدينة كوكميبو اليت ابتت تمتوقع بفضل املركز الثقايف محمد السادس حلوار 

 .ينية متعددة الثقافات اليت أأحضت وهجة س ياحية دوليةاحلضارات وادلور اذلي يضطلع به، كواحدة من املدن الالت 

كثري من الاعزتاز نفخر بتواجد املعلمة املغربية الفريدة من نوعها يف أأمرياك الالتينية بكوكميبو ونعزت بأأننا "وأأضاف 

 .ابعتباره أأفضل ال ليات ملد جسور التعاون بني الشعوب "رحبنا الرهان عىل التفاعل الثقايف

ىل التفكري يف توس يع دائرة التعاون لتشمل أأيضا جمالت من انحية أأ  خرى، أأبرز أأن التحدايت املطروحة أأمامنا تدفع اإ

اقتصادية وس ياحية وفالحية وطاقية، معراب عن الرغبة يف الاس تفادة من جتربة املغرب يف جمال تدبري املوارد املائية وحتلية مياه 

 .اق أأشواطا هممةالبحر ل س امي وأأن املغرب قطع يف هذا الس ي

من جانهبا، اعتربت سفرية املغرب ابلش ييل، الس يدة كزنة الغايل، أأن املركز الثقايف محمدا السادس حلوار احلضارات 

يعترب منصة من خاللها يمت التعريف ابلثقافة املغربية وقمي التسامح والانفتاح والسالم واحملبة اليت ما فئت جالةل املكل محمد 

شاعهتا عرب العامل السادس حيرص عىل  .اإ
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واملغرب  كام اعتربت الس يدة الغايل أأن جمالت التعاون بني كوكميبو

ل تنحرص فقط يف الشق الثقايف بل هناك أأيضا العديد من املشاريع اليت 

 . ميكن تعزيز التعاون بشأأهنا ومن بيهنا الطاقات املتجددة واملوارد املائية

عادة  ىل املركز والاطالع عىل خمتلف معليات اإ وقام الوفد بزايرة اإ

ليه خاصة من خالل توفري مص عد كهرابيئ خاريج. التأأهيل وتسهيل الولوج اإ

كام زار الوفد خمتلف املرافق اليت يتوفر علهيا املركز، ومن بيهنا املسجد ذو 

الطابع املعامري املغريب الأصيل مبنارته اليت تنايج يف مشوخ جبال الأنديز، 

واملكتبة اليت تتوفر عىل أ لف الكتب والإصدارات واملنشورات اليت يقوم 

 .ة وتأأليفا ونرشا ابللغتني العربية والاس بانيةاملركز بتوفريها لزواره ترمج

صليب الألفية "ابملناس بة قام الوفد أأيضا بزايرة املعلمة ادلينية و

ل فيخيا يف كوكميبو، قباةل املركز الثقايف محمد السادس  "الثالثة اليت تقع عىل تل اإ

 . حلوار احلضارات
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 ،يلقي   السيد محمد حنين، الخليفة األول لرئيس مجلس المستشارين
شغال الجمعية الجهوية اإلفريقية التابعة  أل  كلمة في الجلسة االفتتاحية

 .للجمعية البرلمانية للفرانكفونية
 

، نيابة عن رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة

أألقى الس يد محمد حنني، اخلليفة الأول لرئيس اجمللس، لكمة هامة يف 

لجمعية اجلهوية الإفريقية ل  28ادلورة شغال لأ  اجللسة الافتتاحية

اليت احتضهنا الربملان املغريب يويم  التابعة للجمعية الربملانية للفرانكفونية

  .2022يونيو  24و 23

ث الهام، اس هتل وبعد الرتحيب ابملشاركني يف هذا احلد

فريقيا أأن املغرب يظل ملالس يد محمد حنني لكمته ابلتأأكيد عىل  زتما ابإ

احب التوجهيات السامية لص تشهد عىل ذكل، كام والوحدة الأفريقية

فريقيا متاكمةل اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ، من أأجل اإ

 ، ل س امي من حيث الاس تقرار والغذاء والصحة والأمن البييئ. اليت جتاهبها يف مواهجة التحدايت املعقدة ومتضامنةوموحدة 

م امل  "تحدايت أأن هذه ال  الس يد حنني واعترب  ين عىل مفاهمي مبيئا وجر  امس تدام افريقياإ  تعاوانتتطلب  "تجددةامل ة و عومل

، هبدف حتقيق تمنية اجامتعية اد الإنسانية والاجامتعية القوية، والأبعاجلنوب دولوتعزيز التضامن بني ، التمنية املس تدامة

نصافواقتصادية أأكرث   .للعداةل الاجامتعية وادلميقراطية والتمنية البرشية ا تقوداإ

بصفة خاصة بتداعيات  واملتسم لصعب اذلي انعقدت فيه هذه ادلورةوبعد أأن حتدث عن املالمح الكربى للس ياق ا

كراهات التحو جاحئة كوروان واحلرب الروس ية الأوكرانية ، أأكد الس يد حنني أأن دور الربملانيني لت ادلميوقراطية وادلميوغرافيةواإ

 تأأطري، ولكن بدًل من ذكل للمسامهة أأكرث يف املهام الربملانية التقليدية ملامرسةليس فقط  مطلوابيبقى ، يف الفضاء الفرنكفوين

ىل توجيه الس ياسات العامة  املواطنني جراء تأأمالت تشاركية هتدف اإ لهيم وحىت اإرشاكهم يف النقاش العام هبدف اإ والاس امتع اإ

 رفع حتدايت الأزمة. وقادرة عىلوجعلها أأكرث اجامتعية 

يشجعنا مجيًعا عىل تغيري أأساليب معلنا ومفاهمينا  من شأأنه أأن أأن هذا الهنج ، يضيف الس يد حنني،من املسمل بهو 

 ابعتبارها أأدوات، ل س امي يف مواهجة انتشار الش باكت الاجامتعية وامل متعددةحمتي اليوم لع، وهو تغيري ملهمة الربملانيني

صورة الربملانيني يف مجيع أأحناء تدهور تنايم ةل للتواصل بدون حدود أأو تأأشريات، ومن انحية أأخرى، يف مواهجة رسيعة وفعا

  .العامل
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أأن تؤدي  ومن هنا، عرب الس يد حنني عن أأمهل يف

اإىل مقرتحات وقرارات جتعل  املداولت والنقاشات يف هذه ادلورة

عادة تنش يط  وتعزيز حضور  "هممة الربملاين"من املمكن املسامهة يف اإ

القارة عىل مس توى  فقط ليس، ابلفرنس يةالربملانيني الناطقني 

خاصة وأأن هذه  ،بل عىل مس توى الساحة ادلولية ،الإفريقية

 مة املسؤوةل.دلميقراطية واحلاكلفاتيح املؤسسات أأصبحت م

ىلتام لكمته ويف خ  أأن تشلك  جدد الس يد حنني تطلعه اإ

وقت تش تد فيه يف  القارة الإفريقيةوتطلعات مواطين  لنشغالتمقرتحات وحلول ملموسة تس تجيب  بلورةفرصة ل  هذه ادلورة

 الأزمة عىل مس توى تفيش الفقر والاختاللت الاجامتعية.

مناقشة ومعاجلة مواضيع هتم ادلميقراطية، ومنطقة التجارة احلرة  تضمن جدول أأعامل هذه ادلورة جدير ابذلكر أأن

دية والاجامتعية، واملشاركة الفعاةل للربملانيني يف قضااي البيئة وتغري الأفريقية، ومشاركة النساء يف احلياة الس ياس ية والاقتصا

فريقيا.  املناخ، والوضع الس يايس والاجامتعي والصحي يف دول املنطقة الفرانكفونية يف اإ

عادة هيلكة مناصب املسؤولية داخل أأهجزة امجلعية الربملانية  تدارسكام  املشاركون تقرير أأنشطة امجلعية اجلهوية، واإ

 .2022بكيغايل )رواندا( يف شهر يوليوز 47للفرانكفونية يف أأفق انعقاد ادلورة ال 

حداهثا يف ماي  تدى للحوار وتقدمي املقرتحات بلوكسمبورغ مكن  1967وتعترب امجلعية الربملانية للفرنكوفونية اليت مت اإ

 وتبادل املعلومات والتجارب حيث تضم يف عضويهتا عدة شعب برملانية موزعة عىل القارات امخلس.

ىل امجلعية الربملانية للفرنكوفونية س نة  ، واحتضن أأشغال بعض دورات امجلعية اجلهوية 1979وانضم الربملان املغريب اإ

 (.2019س نة  27، وادلورة ال 2017س نة  25وادلورة ال ، 2011س نة  19لإفريقيا )ادلورة ال 

 ويشغل رئيس جملس النواب الس يد راش يد الطاليب العلمي حاليا منصب انئب امجلعية الربملانية للفرنكوفونية.
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   جوهانسبرغ  وفد عن البرلمان المغربي في

 للمشاركة في أشغال البرلمان اإلفريقي.
  

يونيو  25 املغريب يف جوهانسربغ يوم السبت حل وفد من الربملان

للمشاركة يف أأعامل ادلورة العادية للهيئة الترشيعية اخلامسة للربملان  2022

، جلاري يف مقر املؤسسة يف ميدراندا يونيو 29و 28الإفريقي اليت تنعقد يويم 

فريقيا.   جبنوب اإ

ويضم وفد جملس املستشارين الس يد ايذي يوسف رئيس الفريق 

الاشرتايك واملستشار الس يد ابحنيين محمد عن فريق الاحتاد العام للشغالني 

 ابملغرب.

نباء قال الس يد أأيذي ثراء املناقشات  ويف ترصحي لواكةل املغرب العريب للأ ىل اإ ن هذه املشاركة هتدف اإ يوسف اإ

 واملسامهة يف جناح معل هذه ادلورة اجلديدة للربملان الإفريقي.

شعاع الربملان الإفريقي، من خالل متكينه من أأداء دورهوأأضاف أأن الوفد سيسامه ابلتايل  ، والاس تجابة يف ضامن اإ

ىل أأفعال.لشواغل املواطنني الأفارقة وترمجة الزتامات املم  لكة لتعزيز تمنية القارة اإ

، سريأأس حفل مايك سال رئيس الاحتاد الإفريقي يذكر أأن الربملان الإفريقي قد أأكد مؤخرا أأن خفامة الرئيس السينغايل

 افتتاح هذه ادلورة وس يلقي لكمة هبذه املناس بة.

لإفريقي ونوس يفوي فوضية الاحتاد ا، رئيس مالآخرين مه الس يد موىس فقي محمد وأأضاف أأن املشاركني واملتحدثني

فريقيا.ناككول-مابزيا  ، رئيسة امجلعية الوطنية مجلهورية جنوب اإ

وس يؤدي العديد من النواب اجلدد من ادلول الإفريقية اليت أأجرت انتخاابت مؤخًرا الميني ادلس تورية كأعضاء 

 يونيو اجلاري. 29 ، املقرر يفقبل انتخاب مكتب الربملان اجلديديف الربملان الإفريقي، 

صادقت عىل  ، من مخسة أأعضاء للك دوةل عضووهو أأحد أأهجزة الاحتاد الإفريقي ،ويتكون الربملان الإفريقي

السياسية الممثلة  ، وجيب أأن يعكس تنوع الآراءأأة واحدة عىل الأقل للك دوةل عضو، مبا يف ذكل امر الربوتوكول املؤسس هل

 في البرلمانات الوطنية.
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   مجلس المستشارين يشارك في أشغال الجمعية العامة

 .للبرلمان األندينيى بكلومبيا
 
 

 يف أأشغال امجلعية أأمحد اخلريفالس يد املستشار  شارك

يونيو  18الكولومبية يوم  العامة للربملان الأنديين، املنعقدة ببوغوطا

2022. 

أأن الزايرة وخالل لكمته ابملناس بة أأكد الس يد اخلريف 

ىل املغرب املرتقبة لأعضاء برملان الأنديز بداية شهر يوليوز املقبل،  اإ

اتحة الفرصة لربملانيي املنطقة للوقوف والاطالع عىل ما  من شأأهنا اإ

والمنو الاقتصادي والاجامتعي،  حققه املغرب يف مسار ادلمقرطة

وهو ما أأهل املغرب ليكون قطبا اقلمييا وازان وفاعال حموراي يف حميطه 

 اجلهوي والاقلميي.

أأن الزايرات الثنائية اليت قام هبا أأعضاء من الربملان الأنديين للمملكة املغربية، سامهت يف  وأأضاف الس يد اخلريف

مع الشعب املغريب، مؤكدا يف نفس الصدد أأن الزايرة املرتقبة لأعضاء امجلعية العامة  توطيد وتقوية أأوارص الصداقة والأخوة

س تكون منوطة مبسؤولية ترس يخ وتعزيز املسار املمتزي اذلي جيمع الربملان املغريب ابلربملان الأنديين، حيث أأكد عىل اعزتاز وارتياح 

القات وما متت مرامكته من مكتس بات عىل املس تويني الثنايئ رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة ملس توى هذه الع

واملتعدد الأطراف، منذ انضامم الربملان املغريب بصفة عضو مالحظ دامئ ورشيك متقدم دلى هذه الهيئة الربملانية الاقلميية الهامة 

 .2018س نة 

ن منظومة دول الأنديز، يعترب تأأكيدا عىل ويف معرض مداخلته، أأكد ان احتضان اململكة املغربية لدلورة املقبةل لربملا

ة الرغبة الراخسة للربملان املغريب يف املزيد من الرشاكة والتعاون مع الربلندينو، كام ينسجم مع اخليار الاسرتاتيجي للمملكة املغربي

ا من أأدوار اساس ية يف ارساء يف دمع الاحتادات ومشاريع الاندماج والتضامن اجلهوية والاقلميية، ولس امي بدول اجلنوب، ملا له

احلوار والتعاون والتضامن وتبادل التجارب واملامرسات الفضىل، وهو اخليار اذلي يقوده ويرعاه جالةل املكل محمد السادس 

 نرصه هللا وأأيده.

ويف ختام مداخلته، أأكد اخلريف أأن هذه الزايرة س تكون فرصة كذكل لستامثر فرص التعاون املشرتك وتباحث 

دمع ارساء منوذج للتعاون جنوب جنوب و متتني الروابط الانسانية وترس يخ الادوار احلقيقية لدلبلوماس ية الربملانية يف س بل 

التواصل والتعاون بني بدلان افريقيا والعامل العريب وأأمرياك الالتينية والكراييب مبا يضمن الأمن والاس تقرار والعيش الكرمي 

 لشعوب هذه املناطق.
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   استقبال وفد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس 
 

 

املستشارين  اس تقبل اخلليفة الأول لرئيس جملس

من املؤمتر  اوفد 2022يونيو  20الإثنني  الس يد محمد حنني يوم

الوطين الشعيب للقدس، بقيادة اللواء بالل النتشة الأمني العام 

للمؤمتر، مرفوقا ابلأمني العام للهيئة الإسالمية املس يحية العليا 

للقدس واملقدسات، وزير شؤون القدس الأس بق، الس يد 

  حامت عبد القادر، وأأمني رس املؤمتر، الس يد يونس العموري.

  

حنني يف بداية اللقاء أأن اململكة  وأأكد الس يد محمد 

املغربية، تضع القضية الفلسطينية والقدس الرشيف يف صدارة 

أأولوايهتا، بل وتعتربها قضيهتا الوطنية الأوىل بعد قضية الوحدة 

 الرتابية، مس تنرية ابلقيادة والتوجهيات الرش يدة جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأأيده، رئيس جلنة القدس، يف

  دمع ومنارصة القضية الفلسطينية.

  

اذلي يرأأس، يف خشص صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه    كام ذكر الس يد حنني بدور املغرب

هللا وأأيده، جلنة القدس، اليت تعد أأمه اللجان ادلامئة يف منظمة التعاون الإساليم، يف مواصةل ادلعوة اإىل احلفاظ 

القدس الرشيف، وعىل احرتام حرية ممارسة الشعائر ادلينية لأتباع ادلايانت الساموية عىل الوضع اخلاص ملدينة 

الثالث، وحامية الطابع الإساليم للمدينة املقدسة وحرمة املسجد الأقىص املبارك أأوىل القبلتني واثلث احلرمني 

  الرشيفني.

ية تنفيذية للجنة القدس اليت وتوقف عند ادلور املهم اذلي تلعبه واكةل بيت مال القدس الرشيف ك ل 

تواصل حتت اإرشاف جاللته، اإجناز مشاريع وبرامج ملموسة، حصية وتعلميية وسكنية واجامتعية لفائدة الساكنة 

  املقدس ية، من أأجل توفري س بل العيش الكرمي لها، ودمع مصودها وحتسني أأوضاعها الاجامتعية واملعيش ية.

د حنني حملة عن جملس املستشارين وموقعه ادلس توري املتفرد ويف هذا الإطار، وبعد أأن قدم الس يد محم

ابلنظر اإىل تنوع تركيبته ذات الروافد الرتابية والاجامتعية واملهنية والاقتصادية وكذا خصوصية وظائفه وهمامه 

ربية والإسالمية الأساس ية، أأكد عىل أأن الربملان املغريب اكن دامئا فضاء للعديد من اللقاءات واحملافل الربملانية الع

وادلولية اخملصصة للتضامن مع القضية الفلسطينية، وعىل أأنه أأكد أأكرث من مرة عىل الإجامع الوطين خبصوص 

القضية الفلسطينية العادةل، من خالل جلسات عامة تكون مناس بة لتجديد اكفة الفرق الربملانية التأأكيد عىل مواقفها 

  الراخسة بشأأن القضية الفلسطينية.
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ومضن هذا الس ياق، ذكر الس يد حنني، ابلرتافع الربملاين املغريب 

املتواصل وحشد التضامن ادلويل مع القضية الفلسطينية يف امجلعيات 

قلميية وادلولية، واستامثر  العضوية الربملانية والاحتادات الربملانية اجلهوية والإ

  املغربية يف العديد من التكتالت القارية واجلهوية، لإذاكء الوعي الشعيب العاملي بعداةل القضية الفلسطينية.

وأأكد عىل أأنه عالوة عىل هذا التضامن الراخس، فاإن اململكة املغربية، وتنفيذا للتعلاميت السامية املتواصةل 

نرصه هللا وأأيده، رئيس جلنة القدس، دأأبت عىل ادلوام عىل تكريس تضامهنا لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس 

  .رات التضامنية املادية واملعنويةالإنساين، عرب خمتلف املباد

من هجته، نوه اللواء بالل النتشة الأمني العام للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس، ابدلمع اذلي تقدمه اململكة 

املكل محمد السادس للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيين وخاصة يف القدس  املغربية بقيادة صاحب اجلالةل

 هبدف تعزيز مصوده ورابطه.

وتطرق دلور واكةل بيت مال القدس، اذلراع امليداين للجنة القدس، اليت ما فتئت تواصل تقدمي املساعدات 

التعلمي والصحة والثقافة والشؤون الاجامتعية الالزمة واملواكبة املتواصةل دلمع مصود املقدس يني املرابطني يف جمال 

 اخملتلفة.

ويف مداخالهتم، أأشاد أأعضاء وفد املؤمتر ابلزتام اململكة املغربية يف ادلفاع عن قضية فلسطني، ممثنني يف 

هذا الصدد ادلور الهام اذلي تضطلع به واكةل بيت مال القدس الرشيف من خالل اخلدمات اليت تقدهما عىل أأرض 

 ع لفائدة القدس واملقدس يني.الواق

وأأعرب أأعضاء الوفد، اذلين قدموا خالل هذا اللقاء حملة حول املؤمتر الوطين الشعيب للقدس، عن أأملهم 

  يف بناء عالقات متينة للتعاون مع املغرب.
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   تنظم لق اء دراسيا حول موضوع تمويل الصحة   المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الصحي
 بالمغرب.

 
 

اخلاصة  اجملموعة املوضوعاتيةنظمت 

ابلأمن الصحي مبجلس املستشارين، برشاكة مع 

مكتب املنظمة العاملية للصحة ابملغرب، ولكية العلوم 

القانونية والاقتصادية والاجامتعية السوييس، واملركز 

متعدد التخصصات للبحث يف حسن الأداء 

يونيو  22لقاء دراس يا يوم الأربعاء  والتنافس ية،

حتت  ة ابملغربالصح متويلحول موضوع  2022

المتويل الصحي ابملغرب بني عرض العالجات "شعار 

، وذكل مبشاركة عدد من اخلرباء "ومياكنزيمات الأداء

  والفاعلني واملهمتني ابلقطاع.

لكمته خالل اجللسة الافتتاحية لهذه ويف 

أأكد رئيس اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة اخلاصة  الندوة،

جراء الرفع من املوارد العمومية املوهجة لقطاع  الس يد الثالث لرئيس جملس املستشارينفة ابلأمن الصحي، اخللي فؤاد القادري، أأن اإ

ىل  صالحات معيقة، هتدف اإ الصحة، ل ميكن أأن يشلك حتول همام عىل مس توى أأداء منظومة الصحة ابململكة، دون مواكبته ابإ

 .تعزيز أ ليات حاكمة هذا القطاع

 الاختاللت اليت يعرفها ء يس تدعي توجيه النفقات العمومية وفق رؤية واحضة للقضاء عىلوأأضاف أأن هذا الإجرا

، بناء عىل دراسات دقيقة لتحديد احلاجيات، واقرتاح بدائل للحلول ذات الصةل هبا، انهيك عن دمع استامثرات القطاع القطاع

بية جديدة، أأو تقدمي مساعدات عينية كتوفري العقار بأأمثان الصحي اخلاص للقضاء عىل التفاواتت اجملالية، ابعامتد حتفزيات رضي 

 .مناس بة، أأو يف شلك مساعدات مالية موهجة لرشاء املعدات والتجهزيات الطبية

وأأوحض الس يد القادري أأن املقاربة الأمثل لمتويل منظومة الصحة يه اليت تنبين عىل خيار الرفع التدرجيي من املزيانية 

يف املائة، والبحث عن  10الصحة حىت تقارب املعايري احملددة من طرف املنظمة العاملية للصحة يف  العامة اخملصصة لقطاع

 .مصادر متويل جديدة ومبتكرة

، يتابع الس يد القادري، العمل عىل التخفيف التدرجيي من نفقات الأرس عىل الصحة، من كام تشمل هذه املقاربة

التعريفة املرجعية، وحتديث بروتوكولت العالج، وحماربة بعض املظاهر السلبية، خالل جتديد التفاقيات الوطنية ومراجعة 

اليت أأصبحت منترشة، بني الأوساط الطبية، وتيسء للخدمة الصحية كخدمة نبيةل، دون الوقوع يف اختالل التوازانت املالية 

اعي بفعالية مقاربة التعاضد والتضامن يف لصناديق التأأمني عن طريق الرفع من مسامهة املنخرطني، من منطلق الإميان امجل

 .مواهجة اخملاطر الصحية

 

دراسية وندوات علمية...أيام    

والمؤقتة....   
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بدورها، جسلت ممثةل منظمة الصحة العاملية ابملغرب، مرمي بكديل، أأن متويل 

قطاع الصحة، واملمتثةل يف منظومة  الصحة يعد ركزية من الراكئز الس تة اليت يقوم علهيا

نتاج العالجات، واملوارد البرشية، واملنظومة املعلوماتية، واملنتجات الطبية واللقاحات  اإ

 .والتكنولوجيا، واحلاكمة والرايدة، فضال عن متويل الصحة

ىل أأن  وأأشارت الس يدة بكديل ابملائة من نفقات الصحة الإجاملية يف املغرب تأأيت من جيوب الأفراد وأأرسمه،  45,6اإ

مع تسجيل اخنفاض ملموس يف الس نوات الأخرية، معتربة أأن الهدف الاسرتاتيجي لأي منظومة حصية هو ضامن التغطية الصحية 

 .ابملائة 25الشامةل مبس توى حامية مالية يقل عن 

اتيجية الوطنية لمتويل الصحة اليت واكبهتا منظمة الصحة العاملية مع وزارة الصحة وامحلاية والاجامتعية وأأبرزت أأن الاسرت 

 .الاقتناء، يه تعبئة املوارد والتجميع ووظيفة تقوم عىل ثالث وظائف

مة الصحية السوييس، عز ادلين غفران، فسجل أأن املنظو -أأما معيد لكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجامتعية

املغربية تعيش مرحةل اإصالحات، مربزا أأن البدائل والتجارب اخملتلفة من شأأهنا تعبيد الطريق لوضع منظومة حصية مس تدامة 

 .يكون متويلها متاحا بشلك دامئ

مشددا عىل أأمهية وضع قواعد  ياكنزيمات بديةل وممارسات فضىل،وأأوحض أأن الرهان احلايل يمكن يف البحث عن م 

ىل  للنجاعة والرتش يد يف قلب هذا النوع من النقاشات، لأن متويل الصحة ل يقترص عىل رصد املزيانية حفسب، بل يتعداه اإ

ادلخول يف مشاورات حول ماذا جيب متويهل وكيفية حتقيق ذكل، فضال عن أأي رشحية جممتعية جيب اس هتدافها وأأي عرض ميكن 

 .تقدميه

آفاق املنظومةساءةل وجسل أأن هذه التساؤلت احملورية تتيح م  ىل أأن سةل العالجات ما مت حتقيقه وكذا أ ، مشريا اإ

 .واخلدمات املقدمة توجد اليوم يف قلب النقاش الاقتصادي والاجامتعي

بدوره، أأبرز رئيس املركز متعدد التخصصات للبحث يف حسن الأداء والتنافس ية، معر حنيش، أأن املركز، بفضل 

للقاء املسامهة يف تنوير صناع القرار خبصوص الفرص املس تقبةل يف الصحة ومتويلها، مشريا اإىل رصيده الأاكدميي، يأأمل من هذا ا

 .أأمهية الاس تفادة من خربة ودمع املنظامت ادلولية والتجارب اخملتلفة يف هذا اجملال

احلاةل ادلولية، وأأوحض أأن البحث يف املامرسات الفضىل والتجارب ادلولية يفرتض تقبل الاختالف وقراءة دراسات 

طار حتلييل مندمج، فضال عن  وتطوير مقالت علمية موهجة حنو البحث املتعلق ابلتقيمي الاقتصادي والس يايس، واقرتاح اإ

 .اقرتاح مناجه تشخيصية تأأخذ بعني الاعتبار خصوصيات اجملمتع املغريب واقتصاده وهيألكه الصحية

جابة داخلية ختص حاةل املغر  ب يعين الرتكزي عىل املقارابت واملناجه اليت جيب اتباعها لبلوغ درجة واعترب أأن تقدمي اإ

من التفكري الناجض واملس تنري حول متويل الصحة، مؤكدا عىل أأمهية اإرشاك مجيع الأطراف املعنية بقطاع الصحة ابملغرب هبدف 

 ومع .اخلروج بتوصيات معلية
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