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 19/2022اجتماع المكتب رقم  
 2022  يوليوز 03  األحدليوم  

 

 برئاسة رئيس اجمللس، الس يد النعم ميارة،اجامتعا عن بعد  2022يوليوز  03عقد مكتب جملس املستشارين يوم الأحد 

 السادة:ومشاركة الأعضاء 

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :                  محمد حنني 

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :                  أأمحد اخشيشن 

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 اجمللس؛ حماسب :             محمد سامل بمنسعود 

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي 

 أأمني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 اجمللس أأمني :    جواد الهاليل. 

 

 

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

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :   عبد السالم بلقشور 

  اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 أأمينة اجمللس :    صفية بلفقيه. 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 الترشيع 

   مبارشة بعد  2022يوليوز  05جلسة عامة ترشيعية، يوم الثالاثء  بعقد 01/19/2022قرار رمق

اجللسة الشهرية اخملصصة لتقدمي أأجوبة الس يد رئيس احلكومة عن الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة، برئاسة الس يد 

حدا ث وتنظمي رئيس اجمللس والس يد جواد الهاليل يف أأمانة اجللسة، لدلراسة والتصويت عىل مقرتح قانون يقيض ابإ

 مؤسسة مشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي وأأعوان الإدارات العمومية.

   ىل اجامتع ندوة الرؤساء يوم الثالاثء ابدلعوة  02/19/2022قرار رمق عىل الساعة  2022يوليوز  05اإ

 الواحدة زوالا، لتنظمي املناقشة مضن اجللسة العامة الترشيعية.

   من الظهري  15بتغيري الفصل  يقيض عن تلقي اجمللس ملقرتح قانونابلإعالن  03/19/2022قرار رمق

( مبثابة النظام الأسايس العام للوظيفة 1958فرباير  24) 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008الرشيف رمق 

يداعه من قبل عضو اجمللس املستشار خادل السطي، يف مس هتل اجللسة الشهرية  اخملصصة لتقدمي العمومية، مت اإ

حالته ،2022يوليوز  05أأجوبة الس يد رئيس احلكومة عن الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة ليوم الثالاثء  اإىل  واإ

حالته اإىل جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان بعد انرصام الأجل القانوين  الفرق واجملموعات واحلكومة، قبل اإ

 النظام ادلاخيل للمجلس.  من 194املنصوص عليه مضن أأحاكم املادة 

 مراقبة العمل احلكويم 

   يوليوز  05عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشهرية ليوم الثالاثء  ابملوافقة 04/19/2022قرار رمق

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة الس يد رئيس اجمللس والس يد جواد الهاليل يف أأمانة اجللسة، واخملصصة  2022

 ة الس يد رئيس احلكومة عن الأس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة حول "واقع التعلمي وخطة الإصالح".لتقدمي أأجوب

   حاةل 05/19/2022قرار رمق طلب مجموعة العداةل الاجامتعية تناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل  ابإ

الطب والصيدةل وطب الأس نان  حاةل الاحتقان اليت تعرفها لكياتحول " 2022يوليوز  05الشهرية ليوم الثالاثء 

عادة النظر يف اسرتاتيجية التكوين والبحث عن حل ملشلكة الطلبة املغاربة  يف ظل احتجاجات الطلبة ومرشوع اإ

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

   ملاء مضن جلسة الأس ئةل الشفهية الأس بوعية ليوم القضااي املرتبطة اببتناول  06/19/2022قرار رمق

، اليت سريأأسها اخلليفة الثاين للرئيس الس يد أأمحد اخشيشن، مرفوقا ابلس يد مصطفى 2022يوليوز  12الثالاثء 

 مشارك يف أأمانة اجللسة، واليت سيتوىل الإجابة عهنا الس يد وزير التجهزي واملاء.
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 العالقات اخلارجية 

   عىل قيام أأعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب والاحتاد  ابملوافقة 07/19/2022قرار رمق

ىل الربملان الأورويب بسرتاس بورغ خالل الفرتة املمتدة من  ىل  4الأورويب مبهمة اإ  .2022يوليوز  8اإ

   ىل برملان امجلهورية الإسالمية  ابملوافقة 08/19/2022قرار رمق عىل القيام بزايرة معل رمسية اإ

ىل غاية يوم  14املوريتانية خالل الفرتة املمتدة من يوم   .2022يوليوز  18اإ

 

 قضااي للمتابعة

 .لغاء وتصفية معاشات أأعضاء اجمللس  اإ

 .وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني 

 .أأشغال اللجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة 

  2022زايرة أأعضاء الربملان الأنديين للمغرب خالل الفرتة املمتدة من فاحت اإىل اتسع يوليوز. 

 .تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس 

  عداد تصور لتجويد منظخمرجات اخلربة املوكوةل مل ومة تدبري املوارد كتب ادلراسات امللكف ابإ

 البرشية دلى اجمللس.
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  لدلراسة والتصويت عىل مقرتح قانون.جلسة معومية 

 

 2022يوليوز  05 عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء 

والس يد جواد  الس يد النعم ميارة برئاسة رئيس اجمللسجلسة معومية 

عىل مقرتح قانون ابلإجامع  صادق خاللها، أأمينا للجلسةالهاليل 

حداث وتنظمي مؤسسة مشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية  يقيض ابإ

، وذكل حبضور الس يدة العمومية لفائدة موظفي وأأعوان الإدارات

صالح الإدارةغيثة مزور   .وزيرة الانتقال الرمقي واإ

حداث مؤسسة مشرتكة  ىل اإ ويريم مقرتح القانون هذا اإ

للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي وأأعوان الإدارات 

العمومية اليت ل تتوفر عىل مؤسسة للأعامل الاجامتعية، البالغ 

ىل )عرشة أ لف( موظفة وموظ 10000عددمه حوايل  ف واملنمتني اإ

وذكل هبدف تعممي الاس تفادة من اخلدمات الاجامتعية، اعتبارًا لدلور الهام اذلي س تلعبه هذه املؤسسة يف  ،قطاعا وزاراي 12

حيث  ،قروضالصحة، السكن، الاصطياف، ال حتسني الوضعية الاجامتعية للموظفني عرب توفري عدد من اخلدمات املهمة مهنا:

ووضع تصور لنظام  ،اقتناء املنخرطني ملسكن أأو بنائهس تعمل مؤسسة الأعامل الاجامتعية، من بني أأمور أأخرى، عىل تسهيل 

كام س تعمل املؤسسة عىل تقريب الأنشطة الثقافية والرتفهيية والرايضية  ،ة حصية تمكيلية لفائدة املنخرطنيتقاعد تمكييل ونظام تغطي

عاانت خاصة لأيتام املنخرطنيمن املنخرطني، و   .توفري اإ

حداث مؤسسة الأعامل الاجامتعية  جتميع الإماكنيات وترش يد مساهامت ادلوةل  يمكن أأيضا يفكام أأن الهدف من اإ

 .يف متويل الأعامل الاجامتعية ملوظفهيا، وحتسني جودة اخلدمات املقدمة
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   المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية
 :المرتبطة بالشباب  

 
 2022يوليوز  07اجامتعا يوم امخليس  املوضوعاتية لتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلش باب عقدت اجملموعة

 ناقشة مرشوع التقرير اذلي أأعدته اجملموعة واملصادقة عليه.  خصص مل 

 

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية: 
 
ثر انهتاء ، لق ابملكتب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةيتع 25.19قانون رمق  مرشوع من دراسةاللجنة  عىل اإ

عىل الساعة الثانية عرشة زوالا كآخر أأجل لإيداع الفرق واجملموعات الربملانية  2022يوليوز  08التفاق عىل يوم امجلعة مت 

 لتعديالهتا حول املرشوع دلى مصلحة اللجنة.

عىل الساعة احلادية عرشة صباحا قصد  2022يوليوز  13هذا ومن املقرر أأن تعقد اللجنة اجامتعا يوم غد الأربعاء 

 البت يف هذه التعديالت والتصويت عىل املرشوع برمته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   
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   واالجتماعيةلجنة التعليم والشؤون الثق افية: 

 الساعة احلادية عرشة صباحا بقاعة الندوات. عىل  2022 يوليوز 13 الأربعاء 

   لق ابملكتب املغريب حلقوق يتع 25.19مرشوع قانون رمق البت يف التعديالت والتصويت عىل

 واحلقوق اجملاورة.   املؤلف

 المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الصحي: 

 بقاعة الندوات بعد اجللسة العامة 2022 يوليوز 12 الثالاثء . 

   .مناقشة مرشوع التقرير اذلي أأعدته اجملموعة واملصادقة عليه   

 لجنة القطاعات اإلنتاجية: 

 بعد اجللسة العامة بقاعة الندوات.  2022 يوليوز 19 الثالاثء 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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   رئيس مجلس المستشارين يبرز فرص التنمية المشتركة
 .المغرب ومنظومة دول األنديزبين  

 

أأكد رئيس جملس املستشارين الس يد 

املغرب ومنظومة دول الأنديز ميتلاكن  النعم ميارة أأن

لك فرص التمنية املشرتكة، مربزا أأن املوقع اجلغرايف 

الواعدة تؤهلهام للعب  والبنية التحتية اللوجيستية

 .دور حموري يف املعادةل التجارية العاملية

وقال الس يد ميارة يف لكمة هل خالل 

 –املنتدى الربملاين املغرب " ــاجللسة الافتتاحية ل

 05اذلي انعقد يوم الثالاثء  "منظومة دول الأنديز

ن دول الأنديز تعترب البوابة الغربية  ،2022يوليوز  اإ

ادي الأطليس، فامي يعترب املغرب بوابة املنظومة الاقتصادية وسلسةل القمية املتوسطية، ويه وضعية، للفضاء الاقتص

يضيف الس يد ميارة، تتيح تسهيل التبادل التجاري والتوطني العميل جملموعة من الصناعات واخلدمات والأنشطة 

 .اللوجيستية واملناطق احلرة للتصدير

 مليون مس هتكل، بيامن 195ن حوايل لسوق املشرتكة البينية تتشلك موأأشار يف هذا الس ياق، اإىل أأن ا

مليون بأأمرياك  700مليار ابلقارة الإفريقية وحوايل  1.3مليار مس هتكل بيهنم  2.1تضم السوق املشرتكة القارية حوايل 

 .الالتينية والكراييب

لس امي توفر سواحل هممة من شأأهنا مجموعة من املؤهالت الطبيعية  نضاف لهذه املؤرشات ادلميغرافيةوي 

اكلفوسفاط اذلي يعترب  تسهيل تطوير منظومة متاكمةل لقتصاد البحر، والتوفر عىل اإماكانت ابطنية اسرتاتيجية

ماكانت طبيعية هائةل س متكن  عنرصا حموراي يف معادةل الس يادة الغذائية العاملية، اإىل جانب البرتول والغاز، واإ

نتاج الهدروجني الأخرض اذلي س يكون الوقود الفعيل للمس تقبل املغرب ومنظومة دول ا لأنديز من الرايدة يف جمال اإ

 .وعامال حمددا ملعادة الس يادة الطاقية

رئيس جملس املستشارين أأنه عىل الرمغ من لك هذه الإماكانت املهمة، ليزال مس توى الس يد  وجسل

نظومة دول الأنديز بعيدا عن الطموحات املشرتكة، معتربا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بني اململكة وم 

 .أأن تطوير العالقات الاقتصادية والتجارية بني اجلانبني جيب أأن يكون يف صلب اهامتماهتام املشرتكة

مليار مس هتكل  1.3نديز مكونة من غرب يس تطيع فتح سوق هممة دلول الأ وأأفاد يف هذا الصدد بأأن امل

طار اتفاقية التبا ق الامريكية الالتينية، من السو  ابملائة 32دل احلر القارية، وأأن دول الأنديز تشلك حوايل يف اإ

امتالك اجلانبني القدرة عىل بناء سلسةل قمية مشرتكة خاصة عىل مس توى الصناعات الغذائية والصناعات  فضال عن

  .الالكرتونية والأمسدة والصناعات البحرية

 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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ماكنية انشاء أ لية  ،ودعا يف هذا الإطار  رللتشاو اإىل التفكري يف اإ

الس يايس والتعاون من أأجل تعزيز التمنية والتجارة والتبادل املامرسات 

طار تعاون معيل وفعال قد  التكنولوجية الفضىل واحلوار، والعمل عىل انبثاق اإ

 .يصل يف املس تقبل اىل مس توى منطقة تبادل حر أأو فضاء اقتصادي متقدم

ب ومنظومة دول الأنديز لتشجيع التوطني كام أأكد عىل رضورة تشجيع خلق صناديق استامثرية بني املغر 

ضافة اإىل  نشاء مؤسسة لمتويل التمنية املشرتكة، اإ املشرتك للأنشطة الصناعية والفالحية واخلدماتية، والتفكري يف اإ

أأمهية التنس يق وتظافر اجلهود من أأجل بلورة خطط مبتكرة ملواكبة التحولت الكربى يف منظومة التجارة العاملية 

ع تدابري معلية للولوج القوي دلينامية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرمقي وترسيع أ ليات تقوية من خالل وض

صبيب الربط بش بكة الإنرتنت والاستامثر يف جيلها اخلامس والاس مترار يف تقوية الربط اللوجيس يت بني مطارات 

يي نهت اذلي س ت  ،اخةل الأطليس ابلصحراء املغربيةطنجة املتوسط وادل يئانمنظومة دول الأنديز واملغرب وكذا بني مي 

 . فيه الأشغال يف الس نوات القلية املقبةل، واملنظومة املينائية دلول الأنديز

حداث جملس أأعامل مشرتك  أأمهية وحث الس يد ميارة أأيضا، عىل تبادل الزايرات بني رجال الأعامل واإ

 .ص والإماكانت الاستامثرية املشرتكةيتيح تنس يق اجلهود ويطور قاعدة بياانت تفاعلية للفر 
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   منظومة دول األنديز-المغرب"المنتدى البرلماني" 
 .يناقش سبل تعزيز التعاون االقتصادي وتحقيق األمن الطاقي

 
والتبادل ن الاقتصادي التعاو " شلك 

حمور أأشغال  "الأمن الطايق"حتقيق و  "التجاري

منظومة الأنديز، اذلي  –املنتدى الربملاين املغرب 

يوليوز  05الربملان املغريب يوم الثالاثء اس تضافه 

برئاسة رئييس جمليس النواب واملستشارين  2022

 الس يدين راش يد الطاليب العلمي والنعم ميارة.

طار  ي انعقدوأأاتح هذا املنتدى، اذل   يف اإ

أأعضاء الربملان الأنديين للمملكة من  قامالزايرة اليت 

يوليوز اجلاري بدعوة من الربملان املغريب،  09فاحت اىل 

الفرصة لس تعراض الفرص والإماكانت اليت تزخر هبا اململكة، اليت تعد بوابة للقارة الافريقية والعامل العريب، 

-ما تزخر به العالقات املغربية  وج للفضاء الاقتصادي الاطليس، وكذا استامثرابعتبارها منصة ول الأنديز ودول

رساء القنوات الكفيةل ابس تغاللها عىل النحو الأمثل.  الأندينية من مؤهالت كربى وواعدة واإ

ويف هذا الصدد، أأكد املدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، أأن املغرب يعمل   

عىل تطوير عالقاته مع ابيق دول العامل خاصة دول أأمرياك، مبا فهيا مجموعة الأنديز، من أأجل فتح أأسواق جديد أأمام 

املنتجات املغربية واغتنام الفرص املتاحة يف هذه البدلان، مربزا أأن العمل جار جلذب الاستامثرات الأجنبية 

 املبارشة اإىل املغرب.

جنوب يشلك هدفا -خالل هذا اللقاء أأن اإرساء منوذج تعاون جنوب وأأوحض الس يد رحال يف مداخةل  

اسرتاتيجيا ابلنس بة للمغرب ودول أأمرياك اجلنوبية من أأجل التقدم والتمنية املس تدامة لالك الطرفني، مسجال أأن 

قلميية يف هذا اجلزء من العامل عىل أأمل أأن يصبح منصة  املغرب اخنرط يف التقارب مع التجمعات الاقتصادية الإ

فريقية وحليفا لهذه البدلان.  اإ

جيابيا خالل س نة  تطوراوخبصوص املبادلت التجارية مع هذه ادلول، أأشار اإىل أأهنا عرفت    ، 2021اإ

 53 ــب فقدرتمليون دولر، أأما الواردات  60مليون دولر، حيث بلغ جحم صادرات املغرب  113بتسجيل 

 رمغ املؤهالت اليت تزخر هبا هذه املنطقة. "دون الطموحات"مليون دولر، مربزا أأن هذه املبادلت ما تزال 

برام اتفاقيات جتارية تفضيلية  أأن املسؤولوجسل    العديد من دول أأمرياك اجلنوبية تبدي اهامتما خاصا ابإ

آاثر هاته التفاقيات املس تقبلية عىل الاقتصاد املغريب مع العمل  مع املغرب، مؤكدا أأنه سيمت اإجناز دراسات لتقيمي أ

  عىل التشاور مع القطاعات املعنية.
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محمد ابن حييا، أأن الانتقال الرسيع  من هجته، أأكد الاكتب العام لوزارة الانتقال الطايق والتمنية املس تدامة،  

نتاج اخلايل مـن الكربـون واملتسم ابملسـؤولية والتمنية  من شأأنه أأن جيعل من اململكة بدلا مرجعيا فامي خيص طرق الإ

ماكنية ولـوج العرض التصديري للمغرب اإىل الأسواق الواعدة وأأن املس تدامة، الأمر اذلي من شأأنه أأن يوسع مـن  اإ

يس تقطب استامثرات خارجية هامة يف قطاعات الاقتصاد الأخرض وتعزيز ماكنة اجملالت الرتابية وجعلها يف صلب 

 العملية التمنوية ابلإضافة اإىل التدبري الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع املزجي الطايق.

أأنه متت بلورة مجموعة من املبادرات والربامج  ابن حييا ترسيع الانتقال الطايق ابملغرب، أأوحض الس يدول   

عداد برانمج لزتويد  طار الطاقات املتجددة تروم تعزيز الأمن الطايق ابململكة، مهنا، عىل اخلصوص، اإ اجلديدة يف اإ

جيغاواط ساعة، فامي مت  800 الاحتياجات حبوايل متجددة، حيث مت تقيمي ق الصناعية بطاقة كهرابئية نظيفةاملناط

ميغاواط، وتوجد مشاريع أأخرى قيد ادلراسة  50منح الرتخيص لأول مرشوع هيم املنطقة الصناعية ابلقنيطرة بقدرة 

 لزتويد مناطق صناعية بلك من طنجة وادلار البيضاء.

ة الشمس ية يف اجملال الفاليح بوضع كام مت تطوير برانمج مندمج هيم ابلأساس تطوير خض املاء ابلطاق 

 أ ليات المتويل وتعزيز التكوين التقين وحتسني املعايري واملراقبة.

وابملوازاة مع هذه اجملهودات، أأبرز املتحدث أأن مسامهة النجاعة الطاقية تبقى أأساس ية لتحقيق الانتقال   

طار تنظميي يمتثل الطايق، مسجال أأن الوزارة قامت مبواكبة الربامج واملشاريع املتع لقة هبذه النجاعة من خالل بلورة اإ

املتعلق ابلنجاعة الطاقية واذلي هيم ابلأساس قواعد الأداء الطايق للمباين لتحسني العزل احلراري  47.09يف القانون 

ة وتقليل اس هتالك الطاقة، والافتحاص الطايق، فضال عن الأداء الطايق الأدىن للتجهزيات املس تعمةل يف الطاق

 املعروضة للبيع.

طار اجلهود الرامية لرتس يخ مبادئ النجاعة الطاقية، أأوحض الس يد   أأنه متت بلورة  ابن حييا ويف اإ

، مشريا اإىل أأن 2030ابملائة يف أأفق  20اسرتاتيجية خاصة س متكن من حتقيق الاقتصاد يف الاس هتالك حبوايل 

طار تشاريك مع خمتلف  الفاعلني املعنيني. تزنيل هذه الاسرتاتيجية سيمت يف اإ

مبقر جملس املستشارين مذكرة تفامه  2018وقعا يف يوليوز  يذكر أأن الربملان املغريب ونظريه الأنديين  

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

 والواثئق.

 .ملان املغريب عىل صفة الرشيك املتقدم دلى هذه الهيئة الربملانيةومبقتىض هذه املذكرة، حصل الرب  

عضوا  25وتسعى هذه املنظمة اليت تتكون من  1979والربملان الأنديين هو منظمة برملانية أأنشأأت س نة 

يعات منتخبا مبعدل مخسة برملانيني من لك دوةل )بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبريو والش ييل( اإىل تنس يق الترش 

 املصدر: ومع                                                                                                                              .وترسيع الاندماج بني دول هذا التجمع
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   وفد برلماني مغربي يترافع بكيغالي من أجل حكامة
 .جيدة لقضايا السلم واألمن الدوليين

 

للجمعية الربملانية للفرنكوفونية املنعقدة ابلعامصة الرواندية كيغايل، مناس بة  47شلكت أأشغال ادلورة  

 .السمل والأمن ادلوليني لأعضاء الوفد الربملاين املغريب املشارك فهيا، للرتافع من أأجل حاكمة جيدة لقضااي

محمد الس يد املستشار نوه  خالل اجللسة العامة لهذه ادلورة ابمس الشعبة الربملانية املغربية هل لكمةيف و

، ابعتبارها أأمه القضااي احملورية "احلومكة العاملية: دور الربملاانت من أأجل سالم دامئ"ابختيار موضوع  رىض محليين

 .تس تأأثر ابهامتم منظمة الأمم املتحدة منذ تأأسيسهايف النظام العاملي واليت 

وأأبرز الس يد محليين أأن الاخنراط املس متر والفعال للربملان املغريب يف خمتلف احملافل الربملانية ادلولية من 

شأأنه دمع املبادرات الرامية اإىل تعزيز حاكمة جيدة لقضااي السمل والامن ادلوليني، مؤكدا عىل ادلور اذلي يضطلع 

به الربملانيون يف صون الأمن والسمل وتعزيز التعاون ادلويل عرب دبلوماس ية برملانية فعاةل ومتاكمةل مع معل ادلبلوماس ية 

الرمسية، تقوم عىل مس توايت ثنائية ومتعددة الأطراف، هبدف تعزيز احلوار الثقايف واحلضاري بني ادلول واختاذ 

 .واملسامهة يف تعزيز السمل والأمن والازدهار املشرتكمبادرات مشرتكة لتفادي الزناعات والأزمات 

طالق فرع الربملان املغريب يف امجلعية ادلولية للربملانيني من أأجل  وذكّر الربملاين املغريب يف هذا الصدد، ابإ

رايدي ملا للمملكة من دور "، اذلراع الربملاين للفيديرالية العاملية للسالم، 2018السالم يف العامل ابلرابط س نة 

وحامس يف بناء السمل العاملي ويف ادلعوة اإىل الاعتدال وتسوية الزناعات ابلطرق السلمية وماكحفة الإرهاب والتطرف 

 ".والانتصار لقمي السمل والتسامح والتعايش

دوارد جنريينيت ، الوزير الأول يف وقد متزيت أأشغال اجللسة الافتتاحية لهذه ادلورة حبضور الس يد اإ

لقاء لكامت من قبل الس يدة دوانتييل مواكابليسا، رئيسة جملس النواب الرواندي، وأأداما  مجهورية رواندا، وابإ

 .بيغتوغو، رئيس امجلعية الوطنية جبمهورية كوت ديفوار ورئيس امجلعية الربملانية للفرنكوفونية

للجمعية الربملانية للفرنكوفونية، سلسةل  47ادلورة وعقد الوفد الربملاين املغريب عىل هامش مشاركته يف 

لقاءات مع ممثيل برملاانت ادلول الناطقة ابلفرنس ية، مهنا عىل اخلصوص فرنسا وكندا والسنيغال ورواندا وكوت 

 .ديفوار

ومثل الربملان املغريب يف هذه التظاهرة أأعضاء جملس النواب السادة محمد غياث رئيسا للوفد، واحلسني 

 .الس يد محمد رىض محليين، عضو جملس املستشارينوعالل ولطيفة لبليح، اإىل جانب 

حداهثا يف ماي  ر وتقدمي بلوكسمبورغ منتدى للحوا 1967وتعترب امجلعية الربملانية للفرنكوفونية اليت مت اإ

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

، واحتضن أأشغال بعض دورات 1979وانضم الربملان املغريب اإىل امجلعية الربملانية للفرنكوفونية س نة 

 .(2019س نة  27، وادلورة ال 2017س نة  25ل ، وادلورة ا2011س نة  19امجلعية اجلهوية لإفريقيا )ادلورة ال 
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   وفد عن البرلمان المغربي يشارك في أشغال الدورة
للجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في   29السنوية ال  

 .أوروبا
 

املغريب يف أأشغال ادلورة شارك وفد عن الربملان 

للجمعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف  29الس نوية الـ 

 6و 2أأورواب املنعقدة يف بربمنغهام ابململكة املتحدة ما بني 

 .2022يوليوز 

برملانية  250وقد عرفت هذه ادلورة مشاركة  

وبرملانيا ميثلون برملاانت ادلول الأعضاء يف منظمة الأمن 

ورواب وأأمرياك الشاملية دوةل من أأ  56)أأورواب والتعاون يف 

آس يا( و  كذا ممثيل برملاانت ادلول الرشاكء من أأجل التعاون وأ

بصفة  والعديد من املنظامت الربملانية ادلولية والإقلميية

 مالحظني.

تقدمي  الإطارحيث مت يف هذا  ،فال ابلنقط اليت مت طرهحا للنقاشوقد اكن جدول أأعامل هذه ادلورة حا

ومناقشة تقارير اللجان العامة الثالثة واملصادقة عىل مشاريع التوصيات ذات الصةل، ويتعلق الأمر بتقرير اللجنة 

لإنسانية، وتقرير اللجنة العامة للشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا العامة لدلميقراطية وحقوق الإنسان والقضااي ا

 والبيئة، وتقرير اللجنة العامة للشؤون الس ياس ية والأمن.

كام اس تأأثرت مجموعة من املواضيع ابهامتم املشاركني، لس امي ما يتعلق ابلتحدايت املزتايدة اليت تواهجها  

آاثرها  انصبت املناقشات حول هذه احلرب  روس يا و أأوكرانيا ، حيث املنظمة ويف مقدمهتا احلرب بني وأ

الس ياس ية والأمنية والإنسانية، ابلإضافة اإىل مواضيع أأساس ية أأخرى ، مهنا "املساواة بني اجلنسني"، و"حبث 

لتعصب س بل تقوية دور منظمة الأمن والتعاون يف ماكحفة الإرهاب وحتقيق السمل"، و"حماربة لك أأوجه المتيزي وا

يف مواهجة أأتباع خمتلف ادلايانت"، اإضافة اإىل "ادلميقراطية وحقوق الإنسان يف أأورواب الرشقية"، و"اإشاكليات 

 التعدد الثقايف".

وجتدر الإشارة أأن الشعبة الوطنية يف امجلعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف أأورواب، تضم مخسة  

رئيس فريق التجمع الوطين للأحرار الس يد ويتعلق الأمر بلك من  جملس املستشارينبرملانيني، عضوين عن 

، ابلإضافة  واملعارصة محمد البكوري، و الس يد املستشار عبد الكرمي اهلمس عضو فريق الأصاةل  املستشار

ثالثة أأعضاء عن جملس النواب، ويتعلق الأمر بلك من النائبة مروى الانصاري عضو الفريق الاس تقاليل   اىل

مروان ش بعتو عن فريق ي عن فريق الأصاةل و املعارصة، و خليد حامت  دة والتعادلية، والس يدين النائبنيللوح

  التجمع الوطين للأحرار.
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    موضوع السيادة واألمن الغذائي  ينظم ندوة دولية حولالمستشارين  مجلس. 
 

يوليوز  07نظم جملس املستشارين يوم امخليس 

ندوة دولية حول موضوع الس يادة والأمن الغذايئ  2022

مجموعة من الفاعلني احلكوميني  مبشاركة فاعةل من طرف

 .والربملانيني واخلرباء

ويأأيت تنظمي هذه الندوة استشعارا من جملس 

املستشارين لراهنية وأأمهية هذا املوضوع، وتفاعال مع 

التوجهيات امللكية السامية املتضمنة يف احلطاب السايم اذلي 

أألقاه جالةل املكل مبناس بة افتتاح ادلورة الاوىل من الس نة 

رضورة "ة احلالية، واذلي شدد فيه جاللته عىل يالترشيع 

داث منظومة وطنية متاكمةل تتعلق ابخملزون الاسرتاتيجي للمواد الاساس ية لس امي الغذايئ والصحية والطاقية اإح

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

حياء مواضيع الاسرتاتيجيات  تناولت تضمن برانمج هذه الندوة ادلولية ثالث جلسات،و  ادلولية لضامن اإ

نتاج الغذايئ وسالسل التوريد يف مواهجة تغري املناخ وأأزمات الس ياق العاملي اجلديد، ودور الربملاانت يف  نظام الإ

دارة املنتجات  نتاجية واإ ترشيعات جديدة لتعزيز الأمن الغذايئ، والس يادة والأمن الغذايئ يف املغرب بني حتسني الإ

 .الاسرتاتيجية

نتاج الغذايئ عىل فرصة لتبادل املامرسات الفضىل فاميشلكت هذه الندوة قد و   يتعلق بتقوية أ ليات الإ

املس توايت الصناعية والفالحية وأ ليات تدبري اخملزون الاسرتاتيجي، فضال عن تقدمي املس تجدات العاملية اخلاصة 

عادة تش  نتاج الزراعي مع حتدايت التغريات املناخية وس بل اإ كيل سالسل الإمداد العاملية لتغطية بتكييف الإ

 . الإمدادات الغذائية بشلك عادل ومنصف

، أأكد وخالل اجللسة الافتتاحية لهذه الندوة

أأن هذا  الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين

اللقاء يشلك بعدا أأساس يا يف ادلينامية اليت أأطلقها 

جملس املستشارين يف جمال الأمن الغذايئ، ابعتباره أأحد 

املسارات الكربى يف الرؤية الاسرتاتيجية لعمل اجمللس 

عىل مس توايت الترشيع ومراقبة العمل احلكويم 

 .وادليبلوماس ية املوازية

 

 أيام دراسية وندوات علمية...

والمؤقتة....   
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صدر فيه وجسل أأن الندوة تنعقد يف س ياق عاملي صعب ومعقد، يت

ذايئ الأجندات الوطنية وادلولية، مشريا اإىل أأن غموضوع الس يادة والأمن ال

العامل يواجه أأزمة تضخم غري مس بوقة وحاةل من الشك وعدم اليقني يف أأسواق 

عن وجود ارتفاع كبري  الغذاء والطاقة وسالسل اللوجيستيك والتوريد فضال

ية اكلقمح والأرز والسكر والزيوت يف الطلب العاملي للغذاء وتوجه مجموعة من ادلول اىل تقييد تصدير املواد الأساس  

 .وبعض املواد الأولية الأخرى اخلاصة ابلصناعات الغذائية

أأن العامل يقف عىل أأعتاب منعطف حامس حيمت عىل امجليع التفكري يف انبثاق أأجندة  واعترب الس يد ميارة

عاملية جديدة للس يادة والأمن الغذايئ وبناء مناذج وطنية فعاةل لضامن الامدادات الالزمة للغذاء بشلك عادل 

 التعامل مع هذا املوضوع، ومنصف، داعيا اإىل ابتاكر أأساليب جديدة ملوهجة هذه الأزمة، والابتعاد عن الشعارات يف

خاصة وأأن الس يادة والأمن الغذايئ يشالكن اليوم أأحد املرتكزات الرئيس ية للأمن الاسرتاتيجي الوطين وادلويل، 

 .وحمددا أأساس يا لبناء منظومة مس تدامة لصناعة الاس تقرار الاقتصادي والاجامتعي

ن النجاح فيه مير ابلأساس وأأكد أأن رهان الس يادة والأمن الغذايئ ل ينحرص يف الس ياس ات الوطنية، بل اإ

عرب تقوية التعاون الثنايئ بني ادلول ومن خالل اعامتد نظام متعدد الأطراف يسامه يف ادلفاع عن املصاحل ويطور 

 .أأسلواب عامليا جديدا للتعاون من أأجل الوصول اىل عامل بدون جياع

ماكنية اإحداث   Food)"جتمع برملاين دويل للأمن الغذايئ"ودعا يف هذا الإطار، اإىل التفكري يف اإ

Security Parlementary Caucus)  طارا مؤسساتيا برملانيا للرتافع املشرتك حول تقوية املامرسات ، يشلك اإ

الترشيعية واملؤسساتية ابلعامل، وجتمعا حامال هلموم الشعوب وتطلعاهتا من أأجل نظام عاملي جديد للعداةل الغذائية 

 . اس يا لتقوية السمل والأن والاس تقرار العاملييشلك مدخال أأس

غذية  بدوره، اعترب ممثل منظمة الأمم املتحدة للأ

والزراعة ابملغرب، جون سيناهون، أأن العامل يواجه مس توى 

غري مس بوق من انعدام الأمن الغذايئ، مسجال يف هذا 

الصدد أأن التقرير الأممي الأخري حول وضعية الأمن الغذايئ 

والتغذية يف العامل يكشف ارتفاع عدد الأشخاص اذلين 

، بزايدة 2021مليون فرد س نة  828مه اجلوع اإىل يهتدد

 .19-مليون خشص منذ ظهور جاحئة كوفيد  150قدرها 

وعزا الس يد سيناهون ظاهريت اجلوع ونقص 

التغذية ابلأساس اإىل الصدمات واخملاطر املضاعفة 

نتني الأخريتني، بعدما واملتداخةل، ولس امي الزناعات والتغريات املناخية، مسجال أأن هذه الوضعية تفامقت يف الس  

نتاج عرب العامل  .تأأثرت وسائل العيش وأأنظمة الإ

وشدد عىل رضورة احلرص عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، معتربا أأن الأزمة احلالية متثل يف 

املقابل، فرصة ساحنة لعامتد اإصالحات س ياس ية من أأجل ترسيع التحول حنو الطاقات املتجددة وتقليص التبعية 

 .لمحروقات ذات الأصل الأحفوري، فضال عن تقوية متانة الأنظمة الغذائية والطاقية وتشجيع تنويع الاقتصاداتل
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وأأوىص املسؤول الأممي ابحلفاظ عىل انفتاح التجارة ادلولية اخلاصة 

الغذائية، وتنويع مصادر الزتود هبذه املنتجات، ودمع اجملموعات ابلأغذية واملواد 

ضافة اإىل تقوية شفافية السوق  الهشة وجتنب التدابري الس ياس ية اخلاصة، اإ

واحلوار، داعيا صناع القرار اإىل تفعيل أ لية دولية لمتويل الواردات الغذائية من 

ر ادلولية للمنتجات الغذائية، ولس امي ادلول اليت تعاين من أأجل ضامن الأمن الغذايئ للبدلان املعرضة لرتفاع الأسعا

 .الهشاشة الاقتصادية وحتتاج اإىل واردات كبرية من املواد الغذائية

من هجته، أأبرز رئيس برملان دول الأنديز، الس يد 

س بينوزا ساندوفال اذلي زار املغرب عىل رأأس وفد  فيديل اإ

الأمن الغذايئ  ، أأن موضوعهام بدعوة من جملس املستشارين

يشلك أأولوية يف منطقة أأمرياك اجلنوبية، نظرا للأمهية اليت 

يكتس هيا البحث يف جمال حتسني جودة حياة مواطين املنطقة، 

 .ولكون التغذية تعترب مكوان أأساس يا وحيواي يف حياة الإنسان

س بينوزا  ولتحقيق هذا الهدف، جسل الس يد اإ

ة من املبادرات الرامية ساندوفال أأن برملان الأنديز أأقر مجموع

اإىل ضامن الأمن الغذايئ وجودة املنتجات الغذائية يف املنطقة، 

مشريا يف هذا الصدد اإىل الإطار التنظميي اخلاص ابلأمن الغذايئ وعالقته بس ياسات الس يادة الغذائية، والإطار 

ة الأنديز، فضال عن الإطار التنظميي التنظميي الهادف اإىل تشجيع وتقوية الاقتصاد الفاليح والفالحة الأرسية مبنطق

 .اخلاص بضامن سالمة املنتجات الغذائية مبنطقة الأنديز

ب اجلالةل املكل وبعد أأن أأشاد مبختلف أأوجه التقدم اذلي حققته اململكة، حتت القيادة الرش يدة لصاح

 خيص الولوج اإىل املاء الرشوب يف املناطق القروية، والاس تعانة ابلتكنولوجيا احلديثة ملواهجة محمد السادس، فامي

آاثر التغري املنايخ واعامتد الطاقات املتجددة، فضال عن حتلية مياه البحر، عرب املسؤول الأنديين عن تطلع منظومة  أ

 .دول الأنديز اإىل تطوير عالقات التعاون مع املغرب

اجملموعة املوضوعاتية للأمن الغذايئ  أأما رئيس

ون، فأأكد أأن اململكة مبجلس املستشارين، الس يد همدي عمث

ة طويةل اإىل اخملاطر املرتبطة برهان الأمن دتنهبت منذ م

الغذايئ وتأأثرياته عىل الصعيد العاملي والوطين، مسجال أأن 

مجموعة العمل املوضوعاتية حول الأمن الغذايئ اليت مت 

حداهثا مب جلس املستشارين، اس تطاعت بلورة مرشوع اإ

نتاج  تقرير عام لوضعية خمتلف السالسل ذات الصةل ابلإ

 .والتوزيع والتسويق
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كام وقفت اللجنة، يضيف الس يد عمثون، عىل خمتلف اخملططات 

القطاعية الاسرتاتيجية املعمتدة ابململكة ذات الصةل ابلأمن الغذايئ، من قبيل 

وغريها،  "أأليوتيس"خمطط املغرب الأخرض وخمطط اجليل الأخرض وخمطط 

 .فضال عن قطاع الصناعة الغذائية ولك القطاعات والسالسل ذات الصةل

وأأضاف أأن اللجنة قامت بعدة زايرات ميدانية وعقدت العديد من جلسات الاس امتع مع اكفة املتدخلني 

من مسؤويل القطاعات احلكومية واملؤسسات والرشاكت يف القطاع العام واخلاص، من أأجل معاينة واقع املنظومة 

نتاجا وتوزيعا، مسجال أأن التقرير، توخيا  لدلقة، يضم لوحة مفاتيح لتجميع لك املؤرشات ذات العالقة ابلأمن الغذايئ اإ

 .الوطنية اخلاصة ابلأمن الغذايئ، وحتليلها وتتبع احلاجيات، بأأفق استبايق ومس تقبيل

وخلص اإىل أأن اللجنة قامت أأيضا بدراسة الهيلكة املؤسساتية واملنظومة الترشيعية ذات الصةل ابلأمن 

شاريع توصيات واقرتاحات، س تعرض بعد اس تكامل اللجنة لعملها الغذايئ، ويه لكها مرجعيات مكنهتا من بلورة م 

 معو                                       .عىل القنوات املؤسساتية جمللس املستشارين طبقا للنظام ادلاخيل للمجلس
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