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 18/2022اجتماع المكتب رقم  
 2022يونيو    27ليوم اإلثنين  

 

برئاسة اخلليفة الأول لرئيس اجمللس، الس يد محمد  اجامتعا    2022يونيو    27عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة:ومشاركة الأعضاء  حنني،

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :             أأمحد اخشيشن  ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    فؤاد القادري  ▪

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي ▪

 

 

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

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :                   املهدي عمثون  ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد السالم بلقشور   ▪

 حماسب اجمللس؛ :    ميلود معصيد   ▪

 حماسب اجمللس؛ :   محمد سامل بمنسعود  ▪

 اجمللس. أأمينة  :    صفية بلفقيه  ▪

 أأمني اجمللس؛  :            مصطفى مشارك  ▪

 أأمني اجمللس.  :    جواد الهاليل ▪

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا

 

 العالقات مع املؤسسات ادلس تورية  ▪

العادية للمجلس الاقتصادي   135حلضور ادلورة    عبد الإهل حفظيابنتداب الس يد    01/18/2022قرار رمق   ←

، وحلضور اللقاء التواصيل اخملصص لتقدمي خمرجات رأأي هذا اجمللس، حول  2022يونيو    30والاجامتعي والبييئ يوم امخليس  

 . 2022يوليوز  06"اقتصاد الرايضة: جمال واعد لتحقيق المنو وخلق فرص الشغل"، يوم الأربعاء 

 

 

 الترشيع  ▪

املادة    02/18/2022مق  قرار ر   ← بتمتمي  قانون يقيض  تلقي اجمللس ملقرتح  القانون رمق   327ابلإعالن عن  من 

مبثابة مدونة الأرسة، تقدم به أأعضاء الفريق التجمع الوطين للأحرار، يف مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء    70.03

حالته اإىل جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان بعد انرصام   ، وموافاة الفرق واجملموعات واحلكومة به،2022يونيو    28 قبل اإ

 من النظام ادلاخيل للمجلس.    194الأجل القانوين املنصوص عليه مضن أأحاكم املادة 

 

من الظهري الرشيف رمق    42ابلإعالن عن تلقي اجمللس ملقرتح قانون   بتمتمي الفصل    03/18/2022قرار رمق   ←

( مبثابة النظام الأسايس العام للوظيفة العمومية"، تقدم أأعضاء مجموعة  1958فرباير    24)   1377شعبان    4الصادر يف    1.58.008

، وموافاة الفرق واجملموعات واحلكومة 2022يونيو    28العداةل الاجامتعية، يف مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  

حالته اإىل جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان بعد انرصام الأجل القانوين املنصوص عليه مضن أأحاكم املادة     194به، قبل اإ

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  

 

يتعلق ابملكتب املغريب حلقوق    25.19ابلإعالن عن تلقي اجمللس ملرشوع قانون رمق    04/18/2022قرار رمق    ←

حالته من جملس النواب، يف مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء   . 2022يونيو  28املؤلف واحلقوق اجملاورة، بعد اإ
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 الأس ئةل الشفهية  ▪

 2022يونيو    28جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  ابملوافقة عىل جدول أأعامل    05/18/2022قرار رمق    ←

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد فؤاد القادري والس يد مصطفى مشارك يف أأمانة اجللسة، 

ى وزيرة الاقتصاد واليت س تخصص ملساءةل الس يد وزير ادلاخلية والس يد وزير النقل واللوجستيك والس يد الوزير املنتدب دل

 واملالية امللكف ابملزيانية.

 

دراج طلب تناول اللكمة اذلي تقدم به منسق مجموعة العداةل الاجامتعية يف هناية  06/18/2022قرار رمق   ← ابإ

العبور بواسطة ، حول "2022يونيو    28اجللسة الأس بوعية اخملصصة للأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء   الارتفاع املهول لأسعار 

املس تعمةل يف   املغرب  اس بانيا وشامل  الرابطة بني موائن جنوب  قبلت احلكومة 2022  معلية مرحبا لصيفالعبارات  "، بعدما 

 التجاوب مع الطلب. 

 

حاةل طلب منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل تناول اللكمة يف هناية    07/18/2022قرار رمق   ← ابإ

الصيد البحري متديد الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط بقطاع  حول "  2022يونيو    28جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  168"، اإىل احلكومة طبقا لأحاكم املادة يوليوز 15اإىل غاية 

 

حاةل طلب فريق الاحتاد املغريب للشغل تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل    08/18/2022قرار رمق    ← ابإ

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  168مة طبقا لأحاكم املادة  " اإىل احلكو رشاكت املناوةلحول "  2022يونيو    28الشفهية ليوم الثالاثء  

 

حاةل طلب املستشار الس يد خادل السطي تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل   09/18/2022قرار رمق   ← ابإ

والاس تجامم الأوضاع املتش نجة داخل الوحدات اخلارجية ومركبات الاصطياف  حول "  2022يونيو    28الشفهية ليوم الثالاثء  

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  168" اإىل احلكومة طبقا لأحاكم املادة التابعة لوزارة العدل

 

حاةل طلب منسق مجموعة العداةل الاجامتعية تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل    10/18/2022  قرار رمق ← ابإ

الشواطئ غري الصاحلة للس باحة، يف ضوء التقرير    س بل حامية املصطافني من حول "  2022يونيو    28الشفهية ليوم الثالاثء  

"، اإىل  2022الس نوي الصادر عن القطاع احلكويم امللكف ابلتمنية املس تدامة حول جودة مياه الشواطئ املغربية برمس س نة  

 من النظام ادلاخيل للمجلس.  168احلكومة طبقا لأحاكم املادة 
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 العالقات اخلارجية  ▪

ابملوافقة عىل املشاركة   11/18/2022قرار رمق    ←

املتوسط  أأجل  الربملانية لالحتاد من  للجمعية  التابعة  املرأأة  يف اجامتع جلنة 

 .2022يوليوز  13املزمع عقدها بروما يوم 

ابملوافقة عىل قيام اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية الأوروبية مبهمة   12/18/2022قرار رمق    ←

 .2022يونيو 30-27للربملان الأورويب بربوكس يل أأايم  

 

 قضااي للمتابعة

لغاء وتصفية معاشات أأعضاء اجمللس؛  ●  اإ

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني؛ ●

 ؛2022يوليوز  9برانمج زايرة أأعضاء الربملان الأنديين خالل الفرتة املمتدة من فاحت اإىل  ●

 ؛2022يوليوز  15اإىل  11غربية الأوروبية للربملان الأورويب من الربملانية املشرتكة املهممة اللجنة  ●

 أأشغال اللجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة؛ ●

املوكوةل مل  ● البرشية دلى خمرجات اخلربة  املوارد  لتجويد منظومة تدبري  عداد تصور  كتب ادلراسات امللكف ابإ

 اجمللس.
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 .جلسة معومية شهرية ختصص لتقدمي "الأجوبة عن الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة  ▪

 

الفصل  طبق  لأحاكم  يعقد جملس    100ا  ادلس تور،  من 

عىل الساعة الثالثة بعد    2022يوليوز    05 الثالاثء  هيوم  املستشارين

الزوال، جلسة معومية شهرية ختصص لتقدمي "الأجوبة عن الأس ئةل 

حول  احلكومة"،  رئيس  الس يد  قبل  من  العامة  ابلس ياسة  املتعلقة 

 "واقع التعلمي وخطة الإصالح". 
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 . ية قتصاد لجنة المالية والتخطيط والتنمية ال  ▪

   

يوم   اجامتعا  اللجنة  ملناقشة    2022يونيو    29الأربعاء  عقدت  التضخمخصص  حبضور وذكل    مشلك 

  .الس يد وايل بنك املغرب

ها املمتثل يف احلفاظ  ف وهد  ياسة النقدية ابملغربالس    اإىلقد أألقى الس يد الوايل ابملناس بة عرضا تطرق فيه  و 

ىل التحدايت الرئيس ية امل  مشريا،  الأسعارعىل اس تقرار   رتبطة بقياس التضخم واملقاييس اليت يعمتدها بنك املغرب  اإ

 لتتبعه. 

وتنايم الضغوط التضخمية ابتداء من هناية    غربابملكام تضمن العرض معطيات ختص تطور التضخم  

2021 . 

 

  28واكنت اللجنة قد عقدت يوم الثالاثء 

اجامتعا أ خر رشعت خالهل يف دراسة   2022يونيو  

يتعلق بس ندات القرض    94.21مرشوع قانون رمق  

  .املؤمنة

عداد    ويندرج امل اإ اإطار  هذا  يف  رشوع 

املتعلقة  احلكومة  طرف  من  املعمتدة  الاسرتاتيجية 

الادخار طويل  بتطوير القطاع املايل ابململكة وتعبئة  

الأمد وتنويع أأدوات متويل الاقتصاد معوما، وقطاعي 

 .العقار وامجلاعات الرتابية عىل وجه اخلصوص

تلبية  املرشوع من  مقتضيات هذا  الطويةل   وس متكن  املالية  املتعلقة ابلأدوات  املستمثرين  احتياجات 

العدي للمؤسسات املصدرة  الثابتة، كام س يقدم  تنويع  الأجل وذات املردودية  د من املزااي مهنا، عىل اخلصوص، 

 .أ ليات متويل نشاطها 

أ منة مقننة بنظام خاص تصدر حرصاي من طرف    وتمتزي  أ لية متويل  س ندات القرض املؤمنة بكوهنا 

املغرب،   بنك  من  ترخيص  عىل  احلصول  بعد  والتدبري  الإيداع  الئامتن وصندوق  ختول حلاملهيا    كاممؤسسات 

الضامان من  أأو  الاس تفادة  الرتابية  للجامعات  قروض  حمفظة  أأو  عقارية  قروض  ديون  حمفظة  من  املتكونة  ت 

 .للمؤسسات واملنشآ ت العامة

حتديث املقتضيات    اإىل استنادا اإىل أأحسن املامرسات عىل الصعيد ادلويل،  ، اذلي أأعد  رشوعامل   وهيدف 

 .امية أأفضل حلاملهيا الكفيةل بتحسني جودة س ندات القرض وضبط اخملاطر املرتبطة هبا وتوفري ح

 

 

 

 

 أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة... 

والمؤقتة....    
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والبنيات    ▪ الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة 
 . األساسية

 

الثالاثء   يوم  اجامتعا  اللجنة  يونيو    28عقدت 

دل  2022 النقل  موضوع:   ومناقشة راسةخصص   "

يف   الزايدة  عىل  الشحن  أأسعار  ارتفاع  تآأثري  البحري: 

الس يد   حبضور وزير النقل واللوجستيكوذكل  ،  الأسعار"

  .اجلليلمحمد عبد 

 الوزير يف عرضه قدم الس يد    ويف هذا الإطار

نبذة عن قطاع النقل البحري ادلويل والوطين، وكذا ادلور  

اذلي يلعبه يف التجارة العاملية، مشريا اإىل أأن بالدان تبوأأت 

ماكنة متقدمة يف اخلارطة البحرية ادلولية ابحتاللها املركز  

الربط البحري، وذكل بفضل الس ياسة املينائية اليت هنجهتا بالدان ل س امي مرشوع  العرشين عامليا حسب مؤرش 

 طنجة املتوسط، وكذا بفضل التسهيالت املرتبطة ابلتجارة اخلارجية. 

 

ن النقل البحري يؤمن              % من املبادلت التجارية ابلنس بة لبالدان، مذكرا  95واتبع الس يد الوزير قائال اإ

% مقارنة  11.6وا بلغت نسبته  ، مبا يف ذكل املسافنة، من2021بآأن الرواج التجاري البحري ابملوائن املغربية س نة  

 مليون طن.  192,1، حيث بلغت امحلوةل املنقوةل ما يعادل 2020مع نفس الفرتة من س نة 

 

وفامي خيص تطور أأسعار الشحن البحري املسجةل من بداية جاحئة كوروان، أأشار الس يد الوزير اإىل            

ومهنا الوقود من هجة، ومنط النقل املس تعمل )حاوايت  أأهنا مرتبطة بعاملني أأساس يني هام مكوانت لكفة الشحن  

 أأوصهارجي أأوسوائب( من هجة أأخرى. 

وابلنس بة للعالقة بني أأسعار الشحن وأأسعار السلع، أأفاد الس يد عبد اجلليل أأن اجملهودات اليت مت بذلها          

التجارة اخلارجية قد مكنت    عىل الصعيد الوطين من حيث جودة اخلدمات املقدمة ابملوائن الوطنية وتسهيالت

 %. 4من التقليل من انعاكس ارتفاع أأسعار الشحن عىل السلع املس توردة بنس بة تقدر ب 

واختمت الس يد الوزير عرضه ابلإشارة اإىل رضورة ملواصةل اجلهود للرفع من القدرة التنافس ية لهذا القطاع          

عىل الصعيد الوطين، وذكل عرب تعزيز املاكنة املتقدمة اليت حتتلها بالدان عىل مس توى الربط املينايئ، والانتقال  

نتاج، ومو  دخال تسهيالت عىل التجارة اخلارجية وعقلنة الرمقي لاكفة املتدخلني يف سالسل التوزيع والإ اصةل اإ

 وتبس يط املساطر، فضال عن دمع بروز فاعلني رائدين يف قطاع اللوجيستيك عىل الصعيد اجلهوي والقاري. 
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 والجتماعية. لجنة التعليم والشؤون الثق افية   ▪

 

يتعلق    25.19رشعت خالهل يف دراسة مرشوع قانون رمق    2022يوليوز    04عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس الإثنني  

 ابملكتب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

املغريب    اإىل تعزيز وتقوية املهام املمنوحة للمكتب  وهيدف هذا املرشوع، اذلي صادق عليه جملس النواب ابلإجامع، 

التغيريات والتحدايت اليت يعرفها القطاع عىل  حلقوق املؤلف، خاصة يف ما يتعلق بمتكينه من ال ليات اليت تسمح هل مبواهجة 

التحصيالت   تدبري  يف  واحلاكمة  الشفافية  ترس يخ  وكذا  دارته  واإ تدبريه  طرق  عرب عرصنة  وذكل  وادلويل،  الوطين  املس تويني 

 والتوزيعات. 

جناز خمططات التكوين املس متر لفائدة املوارد البرشية،  كام يروم   الإسهام يف الهنوض بآأوضاع املبدعني املادية واملعنوية، واإ

 وتنفيذ التفاقيات واملعاهدات ادلولية اليت وقع علهيا املغرب يف هذا اجملال.

أ خر الأ   ويف موضوع  يوم  اللجنة  التوافقية حول ال   الهل عىلوافقت خاجامتعا    2022يونيو    29ربعاء  عقدت  صيغة 

حداث وتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي ومس تخديم الإدارات   مقرتحات القوانني املتعلقة ابإ

لهيا اللجنة الفرعية احملدثة لهذا الغرض.  العمومية، واليت توصلت اإ

 . مجموعة العمل الموضوعاتية حول األمن الغذائي  ▪
 

خالل الأس بوع املايض الزايرات املدانية اليت   اجملموعةواصلت  

الغذايئ، حيث   الأمن  لتقريرها حول موضوع  الإعداد  طار  اإ تقوم هبا يف 

املؤسسات   العديد من  الصناعيةزرات  قطاعات العامةل يف    والوحدات 

ورشكة  مصربات مكناس  . )يف لك من مكناس وادلار البيضاء  التغذية

 . (واجملازر البدلية لدلار البيضاء ،الزراعية ةلأغذيل
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 :لجنة القطاعات اإلنتاجية  ▪

   اجللسة العامة بقاعة الندوات.بعد   2022  يوليوز   5  الثالاثء   •

  رمق قانون  مرشوع  رمق  40.19 دراسة  القانون  وتمتمي  ابلطاقات  13.09 بتغيري  املتعلق 

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

 الكهرابء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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 وروغواي. لل زيارة رئيس مجلس المستشارين والوفد المرافق له   ▪
 

روغواي امتدت  قام رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة رفقة وفد هام عن اجمللس بزايرة معل للأ  

 . 2022يونيو  29اإىل  26من

الك من الس يدة انئةل مية التازي، رئيسة جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني وقد مض الوفد  

عبد القادر سالمة عضو فريق التجمع الوطين للأحرار، عضو اجمللس دلى الربملان الانديين،  الس يد  ابخلارج، و 

الوسطى،  الس يد  و  أأمرياك  برملان  اجمللس دلى  والتعادلية، عضو  للوحدة  الفريق الاس تقاليل  اخلريف، عضو  أأمحد 

أأزرقان،  الس يد  زكرايء احلنيين، رئيس ديوان رئيس جملس املستشارين، و الس يد  و  العالقات  حسن  رئيس قسم 

 .اخلارجية

 

 . رئيس الأوروغواي يس تقبل مبونتفيديو الس يد النعم ميارة •

 

حظي رئيس جملس املستشارين،  

الثنني يوم  ميارة،  النعم  يونيو   27  الس يد 

ابس تقبال من قبل رئيس مجهورية    2022

بو،  لاكيي  لويس  الس يد  الأوروغواي 

هبا اإىل    اليت قامعمل  الوذكل خالل زايرة  

البدل اجلنوب أأمرييك عىل رأأس وفد برملاين  

مت  .هام اذلي  الاس تقبال،  هذا  وخالل 

ابملكتب الرئايس للجمهورية، أأعرب رئيس  

للمملكة  الكبري  تقديره  عن  الأوروغواي، 

لصاحب   احلكمية  القيادة  حتت  املغربية، 

 .اجلالةل املكل محمد السادس، مش يدا ابملاكنة الاسرتاتيجية اليت يمتتع هبا املغرب يف حميطه الاقلميي والقاري

وأأعرب الرئيس الأوروغوايين عن الرغبة الأكيدة يف تذليل لك العقبات اليت مل تسامه يف استامثر العالقات  

ين، معتربا أأن لك الظروف واملقومات متوفرة اليوم لالرتقاء ابلتعاون الاقتصادي واملبادلت  التارخيية بني البدل

  .التجارية يف خمتلف اجملالت اإىل أأفضل املس توايت

 

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية... 

والمؤقتة....    
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من هجته، أأعرب رئيس جملس املستشارين عن اعزتازه هبذه الزايرة  

اليت تفتح صفحة جديدة يف مسار العالقات الربملانية بني البدلين، ولس امي يف ظل الرتكيبة املتنوعة والفريدة جمللس  

يوس يايس وكذا املستشارين واليت تؤههل ليكون جرسا لتباحث س بل استامثر الفرص الكبرية اليت يتيحها املوقع اجل 

املوارد الطبيعية والتجارب الرائدة من أأجل الريق ابلعالقات الس ياس ية والاقتصادية بني اململكة املغربية ومجهورية 

 .الأوروغواي

لقد حظيت برشف  “ M24 ويف أأعقاب هذا اللقاء، قال الس يد ميارة يف ترصحي لقناة الأخبار املغربية

الأور املس توى  الاس تقبال من قبل خفامة رئيس  الثنائية سواء عىل  العالقات  تعزيز  وغواي وتباحثنا حول س بل 

حداث جلنيت  التعاون الربملاين اذلي سيمت تدشينه ابإ أأيضا التطرق اإىل  أأنه مت  أأو الاقتصادي”، مسجال  الس يايس 

 .لش يوخ الصداقة املشرتكة وحبث أ ليات رشاكة بني الربملان املغريب والربملان الأوروغوايين ولس امي جملس ا

وشدد الس يد ميارة عىل أأن رئيس الأوروغواي متفهم جدا للقضااي الس ياس ية املغربية خاصة تكل املتعلقة 

ما   والثقافية، وهو  العالقات الاقتصادية  تعزيز  تروم  التفاق عىل خطة معل  أأنه مت  اإىل  الرتابية، مشريا  ابلوحدة 

 .فئت يدافع عهنا املغاربةس يكون هل الأثر الإجيايب عىل القضااي الكربى اليت ما  

 

 . الس يد ميارة جيري مبونتيفيديو سلسةل مباحثات مع عدد من املسؤولني الأوروغواينيني •

 

مواضيع املغرب    وشلكت  بني  أ فاقها  بتوس يع  الكفيةل  وال ليات  الس بل  وحبث  التعاون  عالقات  تقوية 

والأوروغواي حماور أأساس ية يف صلب اللقاءات اليت أأجراها رئيس جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة يف  

طار زايرة   .يضخالل الأس بوع املا  هبا اإىل الأوروغواي عىل رأأس وفد برملاين ها اليت قامعمل الاإ

هبا الوفد املغريب اإىل مونتيفيديو، وهو ما    قاموأأمجع املسؤولون الأوروغوانيون عىل أأمهية الزايرة اليت  

وكذا   املؤهالت  واس تكشاف  والأروغواي  املغرب  بني  الثنائية  العالقات  لتطوير  جديدة  دفعة  يعطي  أأن  شآأنه 

 .الفرص الكبرية اليت ميكن اس تغاللها من أأجل مس تقبل أأفضل للبدلين

غناس يو بوفا، يف ترصحي   ويف هذا الس ياق، قال وزير املوايش والفالحة والصيد البحري، ابلنيابة خوان اإ

ن  M24 لقناة الأخبار املغربية هذه الزايرة تكتيس أأمهية ابلغة لأهنا س متكن من  "، عقب لقاء مجعه ابلوفد املغريب اإ

هائةل للتاكمل بيننا من أأجل تعميق الروابط التجارية اليت ل  توطيد العالقات مع املغرب، ل س امي مع وجود فرص  

 ". ترىق اليوم اىل مس توى التطلعات

رادة مشرتكة لتوطيد وتعزيز هذه العالقات خاصة   يتعلق    فاميوأأضاف املسؤول الأوروغوايين أأن هناك اإ

فريقية اليت تعترب هممة من  بشقها التجاري، مشددا عىل أأن املغرب يشلك بوابة ابلنس بة لبالده حنو الأسواق الإ 

 .أأجل تعزيز عالقات البدل اجلنوب أأمرييك التجارية، وهو الأمر اذلي توليه الأوروغواي أأمهية كربى
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واعترب أأن الزايرة مكنت أأيضا من حتديد مجةل من الأهداف، مشريا 

عداد خارطة طريق ملموسة جدا مع املغرب  "اإىل أأن اجلانبني س يعمالن عىل   اإ

 ."البدل الصديق والعمل عىل تقوية العالقات يف أأرسع وقت ممكن عىل اكفة اجلوانب الاقتصادية والتجارية

مماثل، عن   بوس تييو، يف ترصحي  فرانسيسكو  الأوروغوايين،  اخلارجية  العالقات  عرب وزير  جانبه،  من 

القضااي ذات الاهامتم   الكثري من  مبناقشة  لكوهنا ستسمح  أأمهيهتا  املغريب، مشددا عىل  الوفد  بزايرة  اعزتاز بالده 

 .املشرتك مع عدد من املسؤولني املنمتني خملتلف القطاعات

ر رئيس ادليبلوماس ية الأوروغوانية، فاإن أ فاقا واعدة س تفتح أأمام العالقات الثنائية بني البدلين  ويف تقدي

ويه العالقات التارخيية اليت يتعني علينا اليوم حبث س بل تعميقها اقتصاداي وجتاراي، معتربا أأن البدلين ميضيان قدما  

 .خبطوات واثقة يف هذا الاجتاه

نتيفيديو مباحثات مع انئبة رئيس امجلهورية ورئيسة جملس الش يوخ، بياتريس  كام أأجرى الوفد املغريب مبو 

حنن سعداء وراضون جدا عىل هذه الروابط اليت يمت “ M24 أأرغميون، اليت قالت يف ترصحي لقناة الأخبار املغربية

الصداقة املشرتكة  تشكيلها عىل مس توى التعاون الربملاين”، واصفة ابخلطوة اجليدة الاعالن عن قرب تشكيل جلنة  

بني   التعاون  هذا  من  انطالقا  النور  سرتى  جديدة  أ فاق  بفتح  برأأهيا،  سيسمح،  ما  وهو  الأوروغوانية،  املغربية 

 .املؤسس تيني الترشيعيني

وعىل نفس املنوال، مثن عضو جملس الش يوخ، كوس تافو بيناديس، عاليا زايرة وفد الربملان املغريب اإىل 

رساء عالقة  مونتيفيديو، مشريا أأن الأ  وروغواي أأابنت عن رغبهتا من أأجل مد جسور التواصل مع املغرب وتعزيز واإ

 .متينة مع اململكة، وابلتايل فهذه الزايرة تكتيس أأمهية ابلغة 

وأأبرز أأن اململكة تضطلع بدور يف غاية الأمهية مضن حميطها الإقلميي والقاري، فهيي تعد بوابة الأوروغواي 

 .ومعوم بدلان أأمرياك الالتينية اإىل القارة الأفريقية "املريكوسور"بية والسوق املشرتكة اجلنو 

وخالل اللقاء اذلي مجع الوفد املغريب بآأعضاء جلنيت العالقات ادلولية مبجلس الش يوخ والنواب واذلي  

وتمت    متزي حبضور خمتلف الأطياف الس ياس ية أأغلبية ومعارضة، مت التآأكيد عىل رضورة أأن تقرن الأقوال ابلأفعال

ترمجة مشاريع التعاون اإىل واقع ملموس يشمل خمتلف اجلوانب الاجامتعية والثقافية والتجارية والاقتصادية ل س امي  

 .يف ظل الظروف اليت يعيشها العامل حاليا 
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  – البرلمان المغربي ينظم "المنتدى البرلماني المغرب   ▪

 . منظومة دول األنديز 
 

الأنديين  الربملان  أأعضاء  يقوم  املغريب  الربملان  من  بدعوة 

عقد اجللسة العامة لهذه املنظمة مبدينة    تتخللهااملغربية،    كةبزايرة للممل

وبرملانيني، وذكل  مع مسؤولني حكوميني  مباحثات  جراء  واإ العيون 

 . 2022يوليوز  09خالل الفرتة املمتدة من فاحت اإىل  

طار تعزيز التعاون جنوب جنوب  -وتندرج هذه الزايرة يف اإ

السادس   املكل محمد  يرعاه صاحب اجلالةل  وأأيده، اذلي  نرصه هللا 

وترس يخ مسار التعاون القامئ بني الربملان املغريب والربملان الأنديين، 

 وكذا التنس يق والتشاور بشآأن القضااي ذات الاهامتم املشرتك. 

وسينظم الربملان املغريب هبذه املناس بة "املنتدى الربملاين 

حيث سيناقش موضوعني أأساس يني وهام "التعاون الاقتصادي    2022يوليوز    05يومه الثالاثء  منظومة دول الأنديز"،    –املغرب  

 والتبادل التجاري" و"الأمن الطايق".

يف فعاليات الندوة ادلولية حول موضوع الأمن الغذايئ    كام س تعرف هذه الزايرة كذكل مشاركة أأعضاء الربملان الأنديين

 برشاكة مع منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة )الفاو(. 2022يونيو  07املنظمة يوم امخليس 
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  المشتركة بين المغرب والتحاد األوروبي اللجنة البرلمانية   ▪
تراسل البرلمان األوروبي حول حادث اقتحام السياج  

 . ىالف اصل بين مدينتي الناظور ومليلية 
 

اللجنة الربملانية املشرتكة بني  أأعضاء  النواب املغاربة  أأكد 

ضد   "حصنا"املغرب والاحتاد الأورويب أأن املغرب اكن عىل ادلوام  

 .تدفقات الهجرة غري الرشعية حنو أأورواب

حلسن   الس يد  ابمسهم  وهجها  رساةل  يف  النواب،  وأأوحض 

والاحتاد   املغرب  بني  املشرتكة  الربملانية  اللجنة  رئيس  حداد، 

موضوع الاقتحام،   حول  الأورويب  ابلربملان  نظراهئم  اإىل  الأورويب، 

، للس ياج الفاصل بني مدينيت الناظور  2022يونيو    24اذلي وقع يف  

موارد توظف  اململكة  أأن  حدودها  ومليلية،  حلراسة  اخلاصة  ها 

فريقيا من أأجل تدبري أأفضل لتدفقات الهجرة   .والتعاون مع أأورواب واإ

وجسل، يف هذا الصدد، أأن القوات املغربية تراقب حدودها الربية والبحرية اخلارجية ملنع حماولت ادلخول غري املرشوع  

 .اإىل البالد، وادلاخلية ملنع العبور غري الرشعي حنو أأورواب

كذا، يذكر الس يد حداد، فاإن املغرب ينفق نصف مليار أأورو س نواي ملاكحفة الهجرة غري الرشعية اإىل أأورواب، بيامن  وه

جاملية مدهتا  270ل تتجاوز مساعدة الاحتاد الأورويب للمغرب، يف هذا الصدد، ما مجموعه  س نة، أأي   15مليون أأورو لفرتة اإ

 .مشريا اإىل أأن ماكحفة الهجرة غري الرشعية تتطلب موارد ورشاكة حقيقيةمليون أأورو يف الس نة،  15مبتوسط ل يتعدى 

كيلومرتا من   3400كيلومرتا حبرا و  3500وشدد عىل أأن املغرب يوظف، يف الوقت الراهن، موارده اخلاصة محلاية  

ش بكة خالل الس نوات   1300احلدود الربية، معددا املاكسب احملققة، عىل الرمغ من جسامة التحدي، واليت تمتثل يف تفكيك  

 .(2022حىت ماي  100و 2021يف س نة  256امخلس الأخرية فقط )

  2017أألف حماوةل للهجرة غري الرشعية منذ س نة    360وعالوة عىل ذكل، يردف الس يد حداد، مت اإهجاض أأزيد من  

نبغي أأن تقوضها الأحداث  (، لفتا اإىل أأن هذه النجاحات الكبرية ل ي 2022أألفا اإىل غاية ماي    26و  2021أألفا س نة    63)

 .املآأساوية، مثل الاقتحام العنيف الأخري ملدينيت الناظور ومليلية

منا أأيضا أأرض اس تقبال، مذكرا بآأن اململكة   اعمتدت،  كام أأبرز أأن املغرب ليس مصدرا للهجرة والعبور حفسب، واإ

أألف هماجر،   50، س ياسة تروم تسوية وضعية املهاجرين غري الرشعيني، واليت جتسدت عرب تسوية وضعية 2013منذ س نة 

فريقيا جنوب الصحراء يدرسون ابجلامعات املغربية، مهنم    12ابلإضافة اإىل حوايل   يف املائة يس تفيدون   90أألف طالب من اإ

  .غربيةمن منح دراس ية متنحها هلم احلكومة امل
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ننا نش يد ابجلهود الإنسانية اليت تبذلها  "واتبع قائال   وهكذا، بصفتنا نوااب، فاإ

احلكومة املغربية لصون كرامة وحقوق املهاجرين والضحااي يف وضعية هشاشة من املافيا 

نقاذ البحرية امللكية املغربية ما يقرب من  "واجلرمية املنظمة خشصا يف   2384و  2021البحر يف س نة  أألف خشص يف    15، منوها ابإ

2022. 

وعالوة عىل ذكل، أأوحض الس يد حداد أأن الربملانيني املغاربة، أأعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب والاحتاد  

ة، فضال  الأورويب، يشجعون احلكومة املغربية عىل ترس يخ س ياس هتا القامئة عىل املقاربة الإنسانية وعىل احلقوق يف جمال الهجر 

 .عن تآأمني عودة أ منة للمهاجرين اإىل بدلاهنم الأصلية مع احرتام حقوقهم وكرامهتم، وذكل ابلتنس يق مع البدلان الإفريقية

منا أأيضا عرب تعزيز الهجرة الرشعية اليت تعود ابلنفع  "واعترب أأنه   ل ميكن تدبري الهجرة فقط من خالل مقاربة أأمنية، واإ

جراءات منح التآأشرية للمهنيني ورجال الأعامل والطلبة والعامل املومسيني، وكذا التمنية املس تدامة والناجعة   املتبادل، وتبس يط اإ

فريقيا   لبدلان املنشآأ، من خالل برانمج فعال للمساعدة ادلولية وخلق فضاء للمنو والازدهار املطردين حبوض املتوسط وشامل اإ

 ". سرتاتيجية انحجة لالحتاد الأورويب ورشاكئه يف جمال الهجرةومناطق الساحل، مما يشلك مداخل حقيقية وفعاةل ل

ل تفامقا، مشريا اىل أأن الاضطراابت اليت   وأأضاف أأن الس ياق ادلويل الراهن لن يزيد حماولت الهجرة غري الرشعية اإ

يف أأوكرانيا وارتفاع أأسعار املواد الغذائية والطاقية، وعسكرة الطاقة من قبل بعض البدلان يف أأورواب الرشقية    واحلرب كوفيدأأعقبت  

فريقيا والبحر الأسود وحبر الصني اجلنويب لن تؤدي اإىل   فريقيا، وتصاعد عدم الاس تقرار يف منطقة الساحل وشامل اإ ويف شامل اإ

 .أأيضا اإىل عسكرة الهجرة زايدة عدد املهاجرين والالجئني حفسب، بل

من   الرشأاكت وس ياسات اجلوار للعمل  ، اعترب الس يد حداد أأن الوقت قد حان لإعادة التفكري يفمن هجة أأخرى

أأجل مقاربة أأكرث اس تدامة تعود ابلنفع املتبادل لهجرة حتمي احلدود والس يادات الوطنية، فضال عن فتح اجملال بشلك معقول  

بدلان الشامل واجلنوب، مؤكدا أأن الازدهار املشرتك يشلك مفتاح هذا المنوذج   دامة للأشخاص بنية قانونية ومس تأأمام حرك

 .اجلديد لس ياسة اجلوار بني أأورواب ورشاكهئا اجلنوبيني

اقتحام  وخبص أأبرز  24وص  اجلاري،  أأن    يونيو  الرساةل  الهجرة"الس يد حداد يف هذه  رئيس    "مافيا  )كام وصفها 

خلدمة أأهدافها  ،  جرين الأفارقة حبثا عن حياة أأفضل مجموعات منظمة تس تغل تطلعات ورغبات املها احلكومة الإس بانية( يه

، موحضا أأن هذه الأحداث املآأساوية متثل تغيريا كبريا يف الأساليب اليت تس تخدهما ش باكت هتريب البرش  من الاجتار ابلبرش

 .من املهاجرين بشلك غري قانوين اإىل مليليةوالهجرة غري الرشعية واجلرمية املنظمة جللب أأكرب عدد ممكن 

، وأأصبحت أأكرث تنظامي ت الأخرية، بلغت مس توى غري مس بوقأأعامل العنف املسجةل، خالل الس نوا  "وأأكد أأن  

ماتة  .قبل الولوج أأخريا اإىل املغرب  ية واملدربة تعرب الصحراء الكربى، مرورا ابجلزائر، مضيفا أأن العديد من العنارص العسكر "واإ

ل تآأكيد لهذه احلقيقة، مسجال أأن زعامء ش باكت املافيا   24وأأضاف أأن الاقتحام اذلي وقع يف   يونيو اجلاري ما هو اإ

  .يف جمال الهجرة يمت تدريهبم عىل القتال العنيف يف الشوارع وحرب العصاابت وصنع أأسلحة تقليدية
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أأنه من املرحج أأن يكون بعضهم قد مت تدريهبم من   كام اعترب الس يد حداد 

جرامية منظمة جتوب املنطقة الشاسعة للساحل والصحراء الكربى  .قبل جامعات اإ

)يف املايض( "أأعامل العنف اخلفيفة"وخلص اىل أأن التغيري يف الأساليب من  

يعكس تغيريا خطريا يتعني علينا مجيعا  الأخرية(  )يف ال ونة    "الشديدة واخلطرية جدا"اإىل  

فريقيا والساحل( ، وذكل يف اإطار هجودان املس تقبلية للتعاون من أأجل أأن نآأخذه يف الاعتبار  )دول الاحتاد الأورويب وشامل اإ

 ".يفةماكحفة اجلرمية املنظمة والهجرة غري الرشعية والعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2022يوليوز    05  / 656العدد  - النشرة الداخلية 

 

 

 مجلس المستشارين 
 

 



18 
 

 

المؤقتة حول األمن الغذائي بمجلس المستشارين بزيارة    رئيس اللجنة الموضوعاتية  ▪
 . ميدانية الى الجمهورية اإليطالية

 

قام الس يد املهدي عمثون رئيس اللجنة املوضوعاتية املؤقتة 

حول الأمن الغذايئ مبجلس املستشارين بزايرة ميدانية اىل امجلهورية 

 . 2022يونيو  26و 22الإيطالية يف الفرتة املمتدة بني 

ا التقى  الزايرة  مس هتل  ر ويف  اللجنة لس يد  ئيس 

كريستيانو  ابلس يد  الغذايئ  الأمن  حول  املؤقتة  املوضوعاتية 

للفالحني، Cristiano Finiفيين) الإيطالية  الكونفدرالية  رئيس   )

نتاج   الإ ميدان  يف  الإيطاليني  اخلرباء  كبار  من  مجموعة  اإىل  ابلإضافة 

للمواد الغذائية والزراعية   الفاليح وتدبري الاحتياطي الاسرتاتيجي

وجمال اس تدامة تربية املاش ية والتكييف الزراعي مع التغريات املناخية  

 وجمال تطوير الامنذج املس تدامة للأمن الغذايئ. 

أأمن غذايئ   اللقاء، مناس بة قدم فهيا الس يد املهدي عمثون العمل الكبري اذلي تقوم به بالدان لضامن  وقد اكن هذا 

جبانب العمل الكبري اذلي يقوم به جملس املستشارين يف هذا اجملال، خاصة بتفاعهل الرسيع مع التوجهيات امللكية    مس تدام وفعال،

السامية خالل افتتاح ادلورة الأوىل من الس نة الترشيعية الأوىل من الولية احلادية عرشة، حيث أأكد جالةل املكل حفطه هللا 

 س امي الغذائية والصحية والطاقية  ، تتعلق ابخملزون الاسرتاتيجي للمواد الأساس ية ، ل   عىل رضورة اإحداث منظومة وطنية متاكمةل

 والعمل عىل التحيني املس متر للحاجيات الوطنية ، مبا يعزز الأمن الاسرتاتيجي للبالد.

كريستيانو قدم  هجته  عند   ومن  وتوقف  الكونفدرالية،  معل  عن  نبذة  للفالحني  الإيطالية  الكونفدرالية  رئيس  فيين 

 املامرسات الفضىل للأمن الغذايئ ابمجلهورية الإيطالية اليت خولت لها المتوقع بني أأمه الامنذج الأوروبية يف هذا اجملال. 

لبناء منوذج مغريب متطور للأمن الغذايئ، واعتربه    كام نوه الس يد فيين مببادرات جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا 

الغذائية   الس يادة  مفهوم  لتطوير  عاملية  اجليوس ياس ية وظهور توهجات  التحولت  الإفريقية خاصة يف ظل  للقارة  ملهام  توهجا 

لربملاانت يف  جبانب التآأكيد عىل أأن جملس املستشارين قدم أأسلواب جديدا دلور ا،  أأسايس لضامن الأمن الاسرتاتيجي  مكدخل

تعزيز الأمن الغذايئ من خالل اإحداث جلنة موضوعاتية خاصة ابملوضوع، وهو توجه معيل س ميكن من تعزيز دور الربملاانت  

 يف تعزيز الابتاكر املؤسسايت اخلاص ابلأمن الغذايئ والتمنية ورفاه الشعوب. 

بعد ذكل قدم مجموعة من كبار اخلرباء الإيطاليني مجموعة من العروض التقنية الهامة، ترتقوا من خاللها جملموعة من 

احلبو  ميدان  يف  اخلبري  انردوين  يفان  اإ الس يد  قدم  حيث  الغذايئ.  الأمن  منظومة  تواجه  اليت  والتحدايت  ب، الاشاكليات 

نتاج القمح والشعري وادلرة واجليل اجلديد لسرتاتيجيات تبري الاحتياطي الاسرتاتيجي لهذه املواد.    املامرسات الفضىل لإ
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اخلبري الايطالية يف جمال تربية املاش ية،    كام قدمت الس يدة أأجنيال اكروفالو

تآأمني الانتاج والامدادات  املاش ية وس بل  تربية  ميدان  عرضا حول الاس تدامة يف 

 الاكفية عىل مس توى الانتاج والتخزين واللوجيستيك.

ص ماكحفة ومن هجته قدمت الس يدة أ ان ريفويل اخلبرية يف جمال اخلرض والفواكه وزيت الزيتون، مداخةل تقنية خبصو  

( من طرف الس يد فابيو ريكوس تا SOIL4LIFEالضياع يف مسار الانتاج الفاليح وتدبريه بفعالية وجناعة. كام تقم تقدمي برانمج )

 ( من طرف الس يد ايزنو ماسرتوبيوين.LIFE ADAوبرانمج )

س الايطايل للأحباث بعد ذكل اس تقبل الس يد املهدي عمثون من طرف الس يد ستيفانو فآاكري املدير العامل للمجل 

تعزيز الانتاج  العلمية الايطالية يف جمال  أ خر الابتاكرات  لتقدمي  مناس بة  الفاليح، واكن هذا الاجامتع  الزراعية والاقتصاد 

الزراعي وتطوير أ ليات التخزين الاسرتاتيجي، كام قدم الس يد فآاكري نبذة عن معل اجمللس يف تطوير الفالحة الايطالية وضامن 

يطاليا وادلي رمغ قسوته، احتفظ البدل مباكنته الرائدة كأكرب منظومة فالحية  الأمن ا لغذايئ خاصة يف س ياق اجلفاف اذلي تعيشه اإ

 أأوروبية عىل مس توى القمية املضافة والصناعات الغذائية. 

املن  التغريات  مع  الزراعي  التكييف  جمال  اململكة يف  مبجهودات  فآاكري  الس يد  نوه  اللقاء  هذا  وتعزيز وخالل  اخية 

اس تعامل الطاقات املتجددة يف القطاع الفاليح الوطين لكبنة هامة يف مسار سعي بالدان لتحقيق احلياد الكربوين يف أأفق س نة 

2050 . 

وعقب هذه الزايرات املؤسساتية قام الس يد عمثون بزايرات ميدانية قصد الاطالع عىل القدرات الفالحية والانتاجية 

ميي بلك من هجة   حيث متت زايرة لك من املنصة الفالحية ملآاكزول اليت تعترب    الإيطالية،ليا روماان ابمجلهورية  لومبارداي وهجة اإ

سلسة قمية هممة تشلك أأحد الامنذج الايطالية الهامة لتعزيز وتوس يع الطبقة الوسطى ابلعامل القروي حيث يمت فهيا تربية الأبقار 

 . وزيع ال يل واملنصات الالكرتونيةبشلك مبارش عرب أ ليات التوانتاج احلليب وتصنيعه وبيعه 

كام متت زايرة ضيعة داغيتا لالطالع عىل أ ليات انتاج الأرز واذلرة وختزيهنا بشلك انجع مع ترش يد اس تعامل املياه   

نتاج وختزين القمح اللني واذلرة بطريقة متكن من    واس تعامل الطاقات املتجددة، كام قام الس يد عمثون بزايرة رشكة اكرليين لإ

 التحمك يف أأسعار هذه املواد بشلك أأكرب مع اس تعامل التكنولوجيات احلديثة.
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 اإلشراف 
 
 

 ؛ الأمانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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