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 20/2022اجتماع المكتب رقم  
 2022  يوليوز 07  الخميسليوم  

 

برئاسة رئيس اجمللس، الس يد النعم اجامتعا عن بعد  2022يوليوز  07عقد مكتب جملس املستشارين يوم امخليس 

 دة:الساومشاركة الأعضاء  ميارة،

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :                  محمد 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 

 اجمللس؛ حماسب :             محمد سامل بمنسعود 

  اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 أأمني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 أأمني اجمللس؛ :    جواد الهاليل 

 أأمينة اجمللس :    صفية بلفقيه. 

 

 

  

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

  أأشغال اجمللس الترشيعية والرقابية يف أأفق اختتام دورة أأبريل

 اجلارية

   ملناقشة تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة حول جلسة عامة  بعقد 01/20/2022قرار رمق

 .عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 2022ليوز يو  18الأمن الغذايئ يوم الإثنني 

   ملناقشة تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة حول جلسة عامة  بعقد 02/20/2022قرار رمق

 .عىل الساعة العارشة والنصف صباحا 2022يوليوز  19الأمن الصحي يوم الثالاثء 

   الس ياسات العمومية املرتبطة ابلش باب  اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي بعقد 03/20/2022قرار رمق

مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشفهية الأس بوعية، عىل أأن تنعقد هذه الأخرية وفق  2022يوليوز  19يوم الثالاثء 

 جدول أأعامل يتضمن سؤالا واحدا للك فريق ومجموعة.

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

   عىل جلنة 2021جملس املنافسة برمس س نة  موضوع "صدور تقريربعرض  04/20/2022قرار رمق "

التنس يق بني اجمللسني من أأجل حتديد طريقة مناقش ته يف لك جملس مبشاركة احلكومة، يف أأفق التحديد املوضوعايت 

 حملاور املناقشة وفق أأحاكم الباب اخلامس من النظام ادلاخيل للمجلس.

 مراقبة العمل احلكويم 

   يوليوز  12عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشهرية ليوم الثالاثء  قةابملواف 05/20/2022قرار رمق

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد أأمحد اخشيشن والس يد مصطفى مشارك  2022

عىل أأساس سؤال يف أأمانة اجللسة، واليت س تخصص ملساءةل الس يد وزير التجهزي واملاء حول القضااي املرتبطة ابملاء 

 واحد للك فريق ومجموعة.

   يوليوز  12، يف مس هتل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء ابلإعالن 06/20/2022قرار رمق

التدابري املتخذة من دلن وزارة التجهزي واملاء، ووزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ  مبذكرة حول عن توصل اجمللس، 2022

لس يدان الوزيران املرشفان عىل القطاعني، يف جلس يت الأس ئةل الشفهية املنعقدتني عىل التعهدات اليت عّبر عهنا ا

 ونرشهاعىل الفرق واجملموعات والأعضاء غري املنتس بني،  وتعمميها، 2022يناير  18و 2021نونّب  23التوايل يف 

 ابملوقع الإلكرتوين للمجلس.
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 شؤون تنظميية 

   عىل الصيغة  فقةابملوا 07/20/2022قرار رمق

دخالها عىل مقرتح  لغاء وتصفية نظام معاشات أأعضاء جملس املستشارين.الهنائية للتعديالت املقرتح اإ  اإ

 العالقات اخلارجية 

   الطلب الوارد من وزارة اخلارجية والتعاون الافريقي واملغاربة عىل  ابملوافقة 08/20/2022قرار رمق

اين اندونييس برئاسة ادلكتور محمد هدايت نور وحيد انئب رئيس اجمللس املقميني ابخلارج، بشأأن قيام وفد برمل

 .2022يوليوز  19و 18الاستشاري بزايرة لبالدان، يويم 

   عىل احتضان اجمللس لدلورة السابعة للجمعية العامة لش بكة  ابملوافقة املبدئية 09/20/2022قرار رمق

دراج املوضوع مضن 2022غشت  3اإىل  1ن " مAPNODEالّبملانيني الأفارقة لتقيمي التمنية " ، عىل أأن يعاد اإ

 جدول أأعامل الاجامتع املقبل للمكتب قصد التداول يف التفاصيل.

 قضااي للمتابعة

  الاجامتع املشرتك للجنيت املالية ابجمللسني لالس امتع اإىل عرض الس يدة وزيرة الاقتصاد واملالية

( أأشهر الأوىل من الس نة، والإطار العام لإعداد مرشوع قانون 6)لتقدمي حصيةل تنفيذ قانون املالية عن الس تة 

 املالية للس نة املوالية.

  حاةل "مقرتح قانون بتمتمي الفصل من الظهري  42طلب الس يد منسق مجموعة العداةل الاجامتعية اإ

م للوظيفة ( مبثابة النظام الأسايس العا1958فّباير  24) 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008الرشيف رمق 

بداء الرأأي. ىل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، قصد اإ  العمومية"، اإ

  مراسةل الس يد الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف ابلعالقات مع الّبملان، اليت يفيد من

 الثالثة التالية: القوانني خاللها عدم قبول احلكومة ملقرتحات

  ملتعلق ابملؤسسات الس ياحية وأأشاكل الإيواء ا 80.14مقرتح قانون بتغيري القانون رمق

من شوال  18صادر يف  1.15.108الس يايح الأخرى الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 (، تقدم به أأعضاء مجموعة العداةل الاجامتعية.2015اغسطس  4) 1436

  ربة الأمية، اخلاص ابلواكةل الوطنية حملا 38.09مقرتح قانون يتعلق بتغيري وتمتمي القانون رمق

 .تقدم به أأعضاء الفريق احلريك

  املتعلق  1.75.398مقرتح قانون بتغيري وتمتمي أأحاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق

حداث اجلامعات وسن أأحاكم خاصة، تقدم به أأعضاء مجموعة العداةل الاجامتعية  . ابإ
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 .وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني 

 دلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية أأشغال اللجان ا

 املؤقتة.

  امللتقى الّبملاين الرابع للجهات حتت شعار "مأأسسة الهنج التعاقدي: دعامة أأساس ية لترسيع تزنيل

 اجلهوية املتقدمة".

  ىل بالدان، ودعوته ثر الزايرة الرمسية اليت قام هبا اإ رساةل الس يد رئيس جملس الش يوخ البولوين عىل اإ

املستشارين لزايرة بولونيا، مع تأأكيده عىل تعزيز عالقات التعاون بني رجال الأعامل ابلبدلين، عىل  لرئيس جملس

داريت اجمللسني لرتتيب الزايرة املذكورة.  أأساس التنس يق بني اإ

  مراسةل الس يد رئيس اللجنة الّبملانية املشرتكة املغربية الأوروبية بشأأن هممة هذه اللجنة للّبملان

 .2022يوليوز  15اإىل  11ّبوكس يل يف الفرتة املمتدة من الأورويب ب

 .تتبع تقارير املهام ادلبلوماس ية لوفود اجمللس 

  عداد تصور لتجويد منظومة تدبري املوارد البرشية خمرجات اخلّبة املوكوةل ملكتب ادلراسات امللكف ابإ

 دلى اجمللس.
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 أأشغال اجللسات العامة. -1

 

 ة خمصصة ملناقشة تقرير اجملموعة املوضوعاتية املتعلقة ابلأمن الغذايئ.جلسة عام 

 

محمد حنني اخلليفة الأول  جلسة معومية برئاسة الس يد 2022يوليوز  18عقد جملس املستشارين يوم أأمس الإثنني 

 .خصص جدول أأعاملها ملناقشة تقرير اجملموعة املوضوعاتية املتعلقة ابلأمن الغذايئ لرئيس اجمللس

وخالل هذه اجللسة قدم رئيس اجملموعة الس يد املهدي عمثون عرضا تضمن أأمه مضامني هذا التقرير واملهنجية املعمتدة 

الت الفرق واجملموعات الّبملانية،مث مداخةل ممثل احلكومة الس يد شكيب بمنوىس وزير الرتبية الوطنية ، تلته مداخعدادهيف اإ 

 .والرايضة

 

 برانمج اجللسات العامة -2

 

   عىل الساعة العارشة والنصف صباحا:2022يوليوز  19الثالاثء 

 ."ن الصحيمــ "الأ ـجللسة العامة اخملصصة ملناقشة تقرير اجملموعة املوضوعاتية املتعلقة با 

 

  عة الثالثة بعد الزوال:عىل السا2022يوليوز  19الثالاثء 

 لسة الأس ئةل الشفهية الأس بوعية؛ج  

 :تلهيا

 ناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة بـــ "الش باب".اجللسة الس نوية مل  

يتعلق ابملكتب املغريب  25.19لسة عامة ترشيعية ختصص لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق ج  

 حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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   االقتصادية:لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
 

يتعلق  94.21واصةل دراسة مرشوع قانون رمق خصص مل 2022يوليوز  18الإثنني يوم أأمس عقدت اللجنة اجامتعا 

    بس ندات القرض املؤمنة؛

طار الاسرتاتيجية املعمتدة من طرف احلكومة املتعلقة بتطوير القطاع املايل ابململكة  يندرج رشوعهذا امل  يذكر أأن يف اإ

 .الاقتصاد معوما، وقطاعي العقار وامجلاعات الرتابية عىل وجه اخلصوص وتعبئة الادخار طويل الأمد وتنويع أأدوات متويل

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

 .أ ليات متويل نشاطهااملردودية الثابتة، كام س يقدم للمؤسسات املصدرة العديد من املزااي مهنا، عىل اخلصوص، تنويع 

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

ختول حلاملهيا الاس تفادة من الضامانت املتكونة من  كاموصندوق الإيداع والتدبري بعد احلصول عىل ترخيص من بنك املغرب، 

 .أأو حمفظة قروض للجامعات الرتابية أأو للمؤسسات واملنشأ ت العامةحمفظة ديون قروض عقارية 

ىل أأحسن املامرسات عىل الصعيد ادلويل، ، اذلي أأعد رشوعامل  وهيدف  ىلاستنادا اإ حتديث املقتضيات الكفيةل  اإ

 .بتحسني جودة س ندات القرض وضبط اخملاطر املرتبطة هبا وتوفري حامية أأفضل حلاملهيا

 

 ؤون الثق افية واالجتماعيةلجنة التعليم والش: 
 

قانون  يالت والتصويت عىل مرشوعيف التعد للبت خصص 2022يوليوز  13اللجنة اجامتعا يوم الأربعاء  عقدت

 .لق ابملكتب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةيتع 25.19رمق 

جيل امتناع مستشار واحد مع تس  صوت واحدأأصوات مقابل  6وقد حظي هذا املرشوع مبوافقة اللجنة بأأغلبية 

 عن التصويت.

ىل تعزيز وتقوية املهام املمنوحة للمكتب املغريب حلقوق املؤلف، خاصة يف ما يتعلق  القانوين هذا النص ويريم اإ

بمتكينه من ال ليات اليت تسمح هل مبواهجة التغيريات والتحدايت اليت يعرفها القطاع عىل املس تويني الوطين وادلويل، وذكل 

دارته وكذا ترس يخ الشفافية واحلاكمة يف تدبري التحصيالت والتوزيعات.عّب   عرصنة طرق تدبريه واإ

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

 غرب يف هذا اجملال.البرشية، وتنفيذ التفاقيات واملعاهدات ادلولية اليت وقع علهيا امل

الارتقاء ابملكتب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة من جمرد مكتب اتبع  كذكل سيمت هذا النص ومبوجب 

ىل هيئة لل  هذا الوضع القانوين اجلديد يعتّب مبثابة مرحةل انتقالية لوضع قانوين أأفضل حيامن و تدبري امجلاعي، لقطاع التواصل اإ

 .ر عىل أأن يكون مؤسسة معومية اسرتاتيجية يف جمال الثقافة والتواصليثبت املكتب أأنه قاد

 المجموعة الموضوعاتية الخاصة باألمن الصحي: 

ملناقشة التقرير اذلي أأعدته يف ختام أأشغالها  خصص 2022 يوليوز 12 الثالاثءعقدت اجملموعة اجامتعا يوم 

 واملصادقة عليه.

  

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

.والمؤقتة...   

  2022يوليوز   19 /658العدد  -النشرة الداخلية
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



8 
 

 

 

 

 

 تاجيةلجنة القطاعات اإلن: 

 بعد اجللسة العامة بقاعة الندوات.  2022 يوليوز 19 الثالاثء 

  املتعلق ابلطاقات املتجددة 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
 

 االقتصادية:والتنمية    لجنة المالية والتخطيط 
 

   الساعة الثالثة بعد الزوال ابلقاعة املغربية مبجلس النواب.2022 يوليوز 20الأربعاء .  

   يوم درايس مشرتك بني جلنيت املالية ابلّبملان لتدارس رؤية احلكومة حول اإصالح الرضيبة عىل

                           ادلخل، وكذا اإصالح بعض مقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية.
 

   بعد الزوال بقاعة الندوات.  الرابعة والنصف. الساعة 2022يوليوز  27الأربعاء         

 ع اىل عرض الس يدة وزيرة الاقتصاد واملالية حول تنفيذ س تة أأشهر الاوىل من قانون املالية الاس امت

 .2023، وتقدمي اخلطوط العريضة ملرشوع قانون املالية 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة...برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقت  

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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 ومع
 

 إلى الجمهورية اإلسالمية   رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يقوم بزيارة عمل رسمية على رأس وفد برلماني هام
 الموريتانية.

ىل امجلهورية الإسالمي ة يقوم رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة، بزايرة معل رمسية عىل رأأس وفد برملاين هام اإ

ىل  15املوريتانية من   ، وذكل بدعوة من رئيس امجلعية الوطنية املوريتانية الس يد الش يخ ودل ابيه.اجلاري يوليوز 19اإ

وتأأيت هذه الزايرة يف س ياق تعزيز ومتتني الروابط الأخوية املشرتكة الوطيدة للشعبني والبدلين، وتدعمي ادلينامية 

ـ املوريتانية واليت يرعاها قائدا البدلين، صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا  املمتزية اليت تشهدها العالقات املغربية

وأأيده، وخفامة الرئيس محمد ودل الش يخ الغزواين وفق رؤية متبرصة تسترشف أ فاق املس تقبل مبا خيدم مصاحل البدلين والشعبني 

 الشقيقني.

ن املؤسسايت الّبملاين القامئ بني جملس املستشارين وامجلعية كام تشلك هذه الزايرة، مناس بة لتعميق مس توى التعاو 

الوطنية املوريتانية، وتبادل الرؤى وتكثيف التنس يق والتشاور بني اجلانبني حول خمتلف القضااي ذات الاهامتم املشرتك، وحبث 

القات الثنائية لتشمل خمتلف من أأجل تعميق مس توى الع  س بل استامثر الفرص والإماكنيات املتاحة بني البدلين الشقيقني

قلميية واجلهوية وادلولية املشرتكة للبدلين  ىل مزيد من التقدم والتضامن والتاكمل، جملاهبة التحدايت الإ اجملالت والارتقاء هبا اإ

 والشعبني املرتبطة ابلأمن والاس تقرار والتمنية املس تدامة.

الك من فؤاد قديري، خليفة رئيس اجمللس، ومحمد البكوري  ويضم الوفد املغريب اذلي يقوده رئيس جملس املستشارين

رئيس فريق التجمع الوطين للأحرار ابجمللس، ويوسف أأيذي رئيس الفريق الاشرتايك ابجمللس، وزكرايء احلنيين رئيس ادليوان، 

داري ابجمللس. طار اإ  وأأمحد الرشادي، اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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الجمعية الوطنية  وقيع مذكرة تف اهم بين مجلس المستشارين و ت 
 .الموريتانية

 

بنواكشوط، يوليوز اجلاري  18الإثنني  أأمسيوم مت  

التوقيع عىل مذكرة تفامه بني جملس املستشارين وامجلعية الوطنية 

 .املوريتانية

وتشمل هذه املذكرة اليت وقعها رئيس جملس 

املستشارين الس يد النعم ميارة، اذلي يقوم بزايرة رمسية ملوريتانيا 

ىل غاية عىل ، ورئيس امجلعية يومه الثالاثء رأأس وفد هام تس متر اإ

الوطنية املوريتانية الس يد الش يخ ويل ابيه، تمنية التعاون يف جمال 

تبادل اخلّبات يف جمالت الترشيع  العالقات الّبملانية من خالل

والرقابة وتقيمي الس ياسات العمومية وادلبلوماس ية الّبملانية والإدارة 

 .انية وتقنيات التواصل الّبملاين والتعاون مع اجملمتع املدين وأأي جمالت أأخرى تدخل يف اختصاصهامالّبمل

 .كام تنص املذكرة عىل العمل من أأجل جتس يد املنتدى الّبملاين الاقتصادي املوريتاين املغريب

قامة عالقات ممتزية بيهنام، تقوم عىل مبادئ امل  ساواة واملعامةل ابملثل واملنفعة املتبادةل ومبوجب املذكرة يتعهد الطرفان ابإ

والالزتام ابمليض قدما يف التشاور حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك، وكذا تشاور وفود الطرفني يف اجامتعات املنظامت الّبملانية 

قلميية وادلولية اليت يكون البدلان عضوين فهيا   .الإ

ة بني املؤسس تني، ولس امي بني اللجان الّبملانية، هبدف تبادل وتنص املذكرة كذكل عىل تنظمي اجامتعات دوري

اخلّبات حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك، وتنظمي مؤمترات ومنتدايت وندوات وورشات معل ابلتناوب بني املؤسس تني 

قلميية وادلولية اليت حتظى ابهامتهمام، ووضع برا مج للزايرات ادلراس ية والإعالمية حول القضااي الثنائية الرئيس ية أأو القضااي الإ

 .والإدارية لتعزيز القدرات بني أأطر املؤسس تني

ويف لكمة ابملناس بة مبقر امجلعية الوطنية املوريتانية، أأبرز الس يد ميارة أأن الزايرة اليت يقوم هبا لنواكشوط تعزز 

ا، فقط، بل زكهتا أأوارص القرابة، وادلم واللغة رشاكة أأخوية طبيعية ضاربة جذورها يف التارخي، مل تفرضها اجلغرافيا قدر ــ"ل

وادلين، ورغبة قائدي البدلين صاحب اجلالةل املكل محمد السادس والرئيس محمد ودل الش يخ الغزواين يف تعزيزها وتطويرها، 

 ".وجعلها يف مس توى التحدايت احلاةل واملنظورة

ماكانت البدلين الطبيعية الهامة والطاقات البرشية الواعدة،  وبعد أأن ذكر مبا جيمع موريتانيا واملغرب ومؤهالت واإ

التفكري يف كيفية استامثر لك هذا، يف مشاريع س ياس ية واقتصادية مدارها الإنسان "شدد رئيس جملس املستشارين عىل رضورة 

 ".وغايهتا التمنية
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ىل، وفشل ي صاغ ال ابء معامله الأواحلمل الكبري، اذل"وعّب عن الأسف لس مترار تعطل مرشوع الاندماج املغاريب، 

رب اخللف يف ادلفع هبا، حنو خلق كيان هجوي قوي، يضايه نظريه يف الضفة الأخرى من املتوسط، أأو مثيهل تكتل دول غ

منا دول فرادى ت  طار مشرتك، واإ غيب عهنا القوة افريقيا، واكن من لكفة هذا الوضع، أأننا ل زلنا نواجه مصريان املشرتك، دون اإ

 ".لتفاوضية املؤثرةا

ن عامل اليوم، مل يعد عامل ادلول القطرية، ول عامل ادلول اخلطأأ، ول عامل ادلول الفاشةل، و"وقال  ل عامل الكياانت الومهية اإ

منا عامل التكتالت، اجملمعة للقدرات والإماكانت، املتوفرة عىل سوق وا ب، سعة للعرض وللطلاملوجودة يف تراث )احلرب الباردة(، واإ

 ".القادرة عىل مقاومة وجماهبة تقلبات اقتصادية ومالية عاصفة

ىل تأأسي س جوار ويف هذا الإطار، أأبرز الس يد ميارة دعوة اململكة حتت قيادة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس اإ

قالمي البيد ممدودة، ليس فيه ماكن للحدود املغلقة، املعطةل لتنقل الأشخاص والبضائع، مقرتحة حكام ذاتيا ل" صحراوية، أأمال يف لأ

  ."الطي الهنايئ لزناع معر طويال

زا ، مّب "ابجلدي وذي املصداقية" 2007وذكر بأأن هذا املقرتح، وصف يف لك قرارات جملس الأمن ادلويل منذ س نة 

 ."وراتهيقدم مالمح حل س يايس، متفاوض بشأأنه، وهنايئ، لزناع يعرف امجليع بداايته، ومالبساته وتط "أأن هذا احلل 

أأن ختلق و تأأمل من خالل هذا املقرتح، نزع فتيل التوتر املفتعل يف منطقتنا وبني حدودان، "وشدد عىل أأن اململكة 

ل ابخنراط أأكّب  فضاء أ منا خاليا من اجلرمية املنظمة، وجتارة اخملدرات والبرش، ونشاط امجلاعات الإرهابية، ولك هذا لن يتحقق اإ

 ".نيةللك ادلول الأطراف املع 

ويف الس ياق ذاته أأبرز رئيس جملس املستشارين اس تعادة اململكة ملقعدها الطبيعي املؤسيس، داخل العائةل الإفريقية، 

، وغادرهتا "منظمة الوحدة الأفريقية"هذه العائةل، اليت اكنت اململكة جزءا هاما يف مجعها التأأسييس الأول، اذلي اختذ صورة 

لهيا، بعدما بددت احلقيقة رساب الومه، ابقتناع عوامص عديدة، مكرهة، عىل اعتبار أأن املق عد الواحد ل يسع لشخصني، وعادت اإ

لهيا، مما خلق دينامية اقتصادية وس ياس ية شعارها جنوب   –مبحورية دور اململكة، يف القارة، ومسو الرساةل اليت حتملها وتدعو اإ

 .راحب-برشاكة راحبجنوب، لتبادل اخلّبات والتجارب، مسحت مبيالد تعاون 

فريقيا، متر ابلرضو ، مؤكدا يف ذات الوقت أأن هذه رة عّب عالقات قوية مع موريتانياواعتّب أأن عالقات املغرب ابإ

 .العالقات تعززت يف مارس املايض ابنعقاد أأعامل ادلورة الثامنة للجنة العليا املشرتكة

  .، ل س امي عىل املس توى الاقتصاديلعالقات البدلين” دفعة قوية“وعّب عن أأمهل تشلك خمرجات هذه اللجنة 
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ىل تطوير أأدوات اش تغال املؤسس تني عىل اعتبار أأن  ودعا الس يد ميارة اإ

مل تعد ترفا، أأو أأداة تكتفي فقط ابقتفاء خطى وأأثر ادليبلوماس ية "ادلبلوماس ية الّبملانية، 

ن توفرها عىل عديد مقومات، جيعلها مطالبة بل  ".عب دور أأكّب من املعتادالرمسية، بل اإ

يف عالقات املؤسس تني، معّبا "نقطة حتول معيقة"وأأمل أأن تشلك الزايرة اليت يقوم هبا ملوريتانيا عىل رأأس وفد هام 

 . عن الأمل يف أأن ن تكون عالقات منتظمة، بأأجندة معل حمددة، وبأ ليات لالش تغال قامئة ومفعةل

ملرافق هل قد حرض يف واكن رئيس جملس املستشارين والوفد ا

 معو .يةن وقت سابق جلسة علنية للجمعية الوطنية املوريتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022يوليوز   19 /658العدد  -يةالنشرة الداخل 
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



13 
 

 

 

 

ئيس المجلس والوفد المرافق له يعقد لق اء عمل مع رؤساء الكتل البرلمانية  ر  
 بالجمعية الوطنية الموريتانية.

 

طار زايرة العمل اليت يقوم هبا ملوريتانيا، عقد  يف اإ

رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة والوفد املرافق هل 

لقاء معل مع الكتل الّبملانية ابمجلعية الوطنية املوريتانية، وذكل 

 بنواكشوط. 2022يوليوز  17يوم الأحد 

أأن  الس يد النعم ميارةاعتّب  وخالل هذا اللقاء

قي لتقوية العالقات تعزيز التبادل الاقتصادي هو مدخل حقي

 .املمتزية بني املغرب وموريتانيا

أأن التعاون الّبملاين بني الرئيس وأأبرز الس يد 

ىل أأن يتجاوز مس توى تبادل اخلّبات والتجارب والتنس يق يف املواقف، سواء  املؤسس تني الترشيعيتني ابململكة وموريتانيا يطمح اإ

ماكنية قدرة الّبملان عىل أأن يكون صةل تعلق الأمر ابملواقف الإقلميية ويف الاحتادات ا ىل البحث عن اإ لّبملانية ادلولية والقارية، اإ

 .وصل ما بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية لتحقيق برامج اقتصادية واجامتعية بني البدلين

ىل تاكمل اقتصادي حقيقي وأأوحض رئيس جملس املستشارين ، أأن يف هذا الس ياق، مضيفا أأن الهدف هو الوصول اإ

حداثه، س يكون فرصة حقيقية من أأجل التعريف ابملؤهالت  ىل اإ املنتدى الاقتصادي الّبملاين املغريب املوريتاين، اذلي دعا اإ

الاستامثرية يف البدلين، وجللب رؤوس الأموال واخلّبات من اجلانبني وابلتايل الهنوض، سواي، ابقتصاد البدلين ملواهجة التحدايت 

 .املقبةل

شاكلية الأمن وذكر بأأن م رساء اقتصاد قوي، هناك ابخلصوص، اإ ن بني هذه التحدايت، اليت تس تدعي الامتسك واإ

شاكليات الأمن الصحي فهيا الأزمة الروس ية الأوكرانية الغذايئ اليت هتدد منطقة الساحل والصحراء واليت تس ببت ، وكذا اإ

 .أأمه أأس باهبا وتنايم ظاهرة الهجرة الرسية اليت تعتّب الهشاشة الاقتصادية من

حداث املنتدى الاقتصا ، داعني اىل الترسيع دي الّبملاين املغريب املوريتاينمن جانهبم مثن النواب املوريتانيون فكرة اإ

رسائه ليكون مرشوع معل واحض  .يف اإ

ني يف هذا أأبرزوا أأمهية التجربة املغربية يف عدد من اجملالت الاقتصادية والبنيات التحتية، ل س امي الفالحة، داعو 

ىل تشجيع املستمثرين املغاربة لالستامثر يف هذا اجملال مبوريتانيا اليت تتوفر عىل مؤهالت هامة جدا اكلأرايض اخلصبة  الإطار اإ

ىل قطاعات أأخرى ميكن أأن تكون جمال لستامثرات واعدة مهنا التعدين، واملياه  .كام أأشاروا اإ
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ئيس مجلس المستشارين يدعو إلى إحداث منتدى اقتصادي  ر ية الموريتانية، الل لق اء مع رئيس الجمعية الوطنخ 
 .موريتاني –برلماني مغربي  

 
 

يوم النعم ميارة، دعا رئيس جملس املستشارين الس يد 

حداث منتدى اقتصادي  2022يوليوز  16 السبت بنواكشوط، اىل اإ

 . موريتاين –برملاين مغرىب 

رئيس امجلعية الوطنية وأأوحض الس يد ميارة خالل لقاء مع 

املوريتانية، الس يد الش يخ ودل ابيه، أأن هذا املنتدى، س يكون فضاء 

متوقعا أأن  مبؤهالهتام،لبحث س بل الاستامثر بني البدلين والتعريف 

 .تكون للمنتدى نتاجئ ملموسة عىل أأرض الواقع

ويسعى املنتدى، اذلي اقرتح الس يد ميارة أأن يكون س نواي، 

ىل أأن يكون جرسا حقيقيا بني رجال الأعامل واملستمثرين واخلّباء املغاربة ونظراهئم من موراتنيا، ابلإضافة اإىل جذب مستمثرين  اإ

 .الشعبنيحقيقيني يف املغرب وموريتانيا يف جمال الاستامثرات اليت تفيد 

ىل موريتانيا ت  ىل يوم وأأكد الس يد ميارة، اذلي يقوم بزايرة معل رمسية عىل رأأس وفد برملاين هام اإ يوليوز  19س متر اإ

العالقات بني البدلين، لس امي يف اجملال الاقتصادي وذكل من أأجل احتاد حقيقي ملا فيه  اجلاري، أأن هناك نوااي حقيقية يف تطوير

 .مصلحة الشعبني

غزواين، وبعد أأن أأبرز الرغبة الأكيدة لقائدي البدلين صاحب اجلالةل املكل محمد السادس والرئيس محمد ودل الش يخ ال

شدد الس يد ميارة عىل أأن اجمللس مس تعد ليكون جزء من هذا البناء اجلديد املتجدد املبين  يف توطيد العالقات بني البدلين،

 .املكتس باتعىل الاحرتام املتبادل وعىل عدد من 

ىل أأن العالقات الس ياس ية بني املغرب وموريتانيا عرفت تطورا  الس ياق،ويف هذا  ا ابنعقاد ادلورة مذكر  كبريا،أأشار اإ

 .التفاقياتشهر مارس املايض ابلرابط واليت متخض عهنا التوقيع عىل عدد من  املوريتانية، –الثامنة للجنة العليا املشرتكة املغربية 

ىل أأمهية  يفرقهام،وأأضاف أأن املغرب وموريتانيا يتقاسامن مصريا مشرتاك وما جيمعهام أأكرث ما  مشريا يف هذا الإطار اإ

التعاون بني البدلين الشقيقني وس بل تطويره وتعزيزه خاصة يف اجملالت املتعلقة ابلعمل الّبملاين، سواء من حيث تبادل تطوير 

 .الزايرات بني املوظفني والأطر الإدارية والتقنية، أأو يف جمال مراقبة الس ياسات العمومية والترشيع وادلراسات
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املوريتانية أأمهية ادلبلوماس ية الّبملانية من هجته أأبرز رئيس امجلعية الوطنية 

يف تسهيل تبادل اخلّبات بني البدلين وتسهيل التواصل بني الرشاكء الاقتصاديني، 

داعيا اىل الاس تفادة من خّبات املغرب يف جمالت عديدة مهنا الزراعة والتمنية احليوانية 

 .”ل نظري لها عىل املس توى املغاريب“واليت وصفها بأأهنا 

 .والتجارة حتدث عن جمالت أأخرى ميكن ملوريتانيا الاس تفادة فهيا من جتربة املغرب مهنا التعلمي والس ياحة كام

 .وقام أأعضاء الوفد املغريب بزايرة لقناة الّبملانية، حيث اطلعوا عىل اس تديوهات وبرامج هذه القناة
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لصداقة البرلمانية في تعزيز  لسيد ميارة يبرز بنواكشوط أهمية لجان اا 
 .التعاون بين المملكة وموريتانيا

 
 

يوم املستشارين الس يد النعم ميارة، أأبرز رئيس جملس  

، أأمهية جلان الصداقة الّبملانية بنواكشوط 2022يوليوز  16 تالسب

 . يف دمع العمل الّبملاين وتعزيز أ فاق التعاون بني اململكة وموريتانيا

وأأوحض الس يد ميارة، اذلي يقوم بزايرة معل رمسية عىل 

ىل يوم ىل موريتانيا تس متر اإ يوليوز  19 ه الثالاثءرأأس وفد برملاين هام اإ

املغربية،  –اجلاري، خالل لقاء مع الفريق الّبملاين للصداقة املوريتانية 

يز أأن هذا الفريق يبني الرغبة الأكيدة من الّبملانيني املوريتانيني يف تعز 

 .العالقات بني اململكة وموريتانيا

نتقامسه كدول اجلنوب، سواء تعلق الأمر "موحضا أأن ما  جنوب، –ويف هذا الإطار ذكر بأأمهية وتقوية احلوار جنوب 

 ".ابلتارخي واحلارض واملس تقبل، أأكرث بكثري مما يربط دول اجلنوب ودول الشامل

نشاء املنتدى الّبملاين الافريقي الأمرييك لتيين، وذكر يف هذا الصدد ابنفتاح جملس املستشارين عىل  أأمرياك الالتينية ابإ

 .املنتدىموهجا دعوة ملوريتانيا، يف هذا الإطار، لتكون جزء من هذا 

لس امي ترس يخ العالقات الاقتصادية وادلفع هبا  الشعبني،وأأبرز أأمهية تطوير العالقات الثنائية الّبملانية ملا فيه مصلحة 

ىل الأ   .ماماإ

الس يدة زينب بنت التقي، عىل أأن أأعضاء  املغربية، –من هجهتا شددت رئيسة الفريق الّبملاين للصداقة املوريتانية 

ىل مداها  .الفريق حيدومه الأمل يف أأن تصل العالقات بني املغرب وموريتانيا اإ

ن الطموح هو "ميةوجودية وغري تقليدية ودينا"وبعد أأن أأبرزت أأن العالقات بني البدلين يه عالقات  ، قالت اإ

ىل التاكمل الاقتصادي بني البدلين لتحقيق نتاجئ ملموسة عىل أأرض ” املثالية“الوصول هبذه العالقات   .الواقعاإ

أأما النائب الأول لرئيس امجلعية الوطنية املوريتانية )الّبملان( محدي ودل حامدي، فاعتّب أأن زايرة الوفد املغريب يه 

طار ا ىل أأن ادلبلوماس ية الّبملانية ن يف خمتلف اجملالت بني البدليندلبلوماس ية املوازية لتعزيز التعاو خطوة أأخرى يف اإ ، مشريا اإ

 .تدمع ادلبلوماس ية الالكس يكية لتحقيق نتاجئ ملموسة يف الواقع

املغرب حنو السوق ودعا النواب أأعضاء الفريق اىل تشجيع املستمثرين املغاربة لالستامثر مبوريتانيا ابعتبارها بوابة 

الافريقية، مش يدين مبس توى التطور اذلي عرفته عدة جمالت يف املغرب لس امي البنيات التحتية الطرقية والفالحة والس ياحة 

  .وقطاع الصحة والطاقة
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   الخليفة األول لرئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع نائب رئيس المجلس
 إندونيسيا.االستشاري بجمهورية  

 
 

الس يد محمد رئيس جملس املستشارين ل أأجرى اخلليفة الأول

ثنني أأمس يوم حنني مبقر اجمللس حماداثت مع  2022يوليوز  18 الإ

انئب رئيس اجمللس الاستشاري  وحيد نور تمحمد هدايالس يد 

ندونيس يا اذلي يقوم بزايرة معل لبالدان عىل رأأس وفد هام  جبمهورية اإ

 .اجمللسمن أأعضاء 

الإطار، وبعد اللكمة الرتحيبية للس يد محمد حنني  ويف هذا 

ندونيس يا مبا فهيا  اليت نوه فهيا ابلعالقات اجليدة القامئة بني املغرب واإ

 محمد هدايتالس يد التعاون املس متر بني برملاين البدلين الشقيقني، أأكد 

ندونيس يا عىل  وحيد نور انئب رئيس اجمللس الاستشاري جبمهورية اإ

ىل تعزيز التعاون الثنايئ بني ة تندرج يف مسار التبادل املمثر واحلوار البناء اجلاري مع جملس املستشارين أأن هذه الزاير  اذلي يسعى اإ

 البدلين وتقوية العمل الّبملاين الإساليم.

عهام من قمي جملس املستشارين جبودة العالقات الثنائية القامئة بني البدلين وما جيم  اعزتازمن هجته جدد الس يد محمد حنني 

مشرتكة وروابط قوية تتعزز ابس مترار بفضل ما حتظى به من عناية سامية من دلن جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا وأأخيه 

 خفامة رئيس امجلهورية الإندونيس ية.

ره عن ويف هذا الصدد شكر املسؤول الإندونييس مواقف املغرب ملاك وشعبا وبرملاان، كام عّب الس يد محمد حنني بدو 

ىل تشكيل مجموعة الصداقة الّبملانية املغربية  أأمهل يف حتقيق مزيد من التطور والتحسني يف العالقات الثنائية، مشددا عىل تطلعه اإ

 الإندونيس ية يف أأقرب وقت لتقوم بدورها املطلوب يف مواكبة ورعاية دينامية وحيوية عالقات التعاون الثنايئ يف لك اجملالت.

ندونيس يا، انطالقا من خصوصياهتام كجناحني للعامل الإساليم، كام نوه الطرف ان ابلأدوار الطالئعية اليت يقوم هبا املغرب واإ

يف خدمة قضااي الأمة الإسالمية العادةل س امي ما يتعلق ابلتصدي محلالت التشهري والإساءة املتواترة لدلين الإساليم احلنيف 

 وتعالميه السمحة.

ندونيس يا املعمتد ابلرابط.حرض هذا اللقاء لك من   الس يد جواد الهاليل، أأمني جملس املستشارين، وسفري مجهورية اإ
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 يدعو الى جعل البرلمان الدولي للتسامح والسالم منصة    رئيس مجلس المستشارين
 .للترافع من أجل مجتمعات متسامحة

 

ى رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة أألق

ة الافتتاحية لأشغال اجللسة العارشة خالل اجللس لكمة

الّبملان  اس تضافهاللّبملان ادلويل للتسامح والسالم اليت 

ىل  13املغريب من  مبدينيت الرابط  2022يوليوز  15اإ

  .وادلاخةل

حماور أأن  الس يد النعم ميارة جسليف بداية لكمته 

شاكلية مركبة وابلغة التعقيد  تتعلق هذا اللقاء ادلويل ابإ

فهيا الرتبوي والثقايف والاجامتعي والقانوين يتداخل 

ذاكء  مشددا عىل رضورةوالس يايس والإعاليم،   الوعياإ

زاةل أأس بابه الاقتصادية والتمنوية  امجلاعي بغية اقرتاح حلول لحتواء املشألك القامئة يف العديد من مناطق التوتر عّب املعمور واإ

 .منوالاجامتعية وما ينجم عنه من هتديد للسمل والأ 

ىل منصة للرتافع من دور الّبملان ادلويل للتسامح والسالم يتعزز ويتقوى ويف الس ياق عّب عن أأمهل يف أأن   ليتحول اإ

ىل الكراهية  ىل قوة اقرتاحية ملواصةل التفكري يف أأجنع الس بل لتطويق ادلعوات الرامية اإ أأجل جممتعات متساحمة ويف ال ن ذاته اإ

 .ض احلق يف الاختالفوالتطرف العنيف والتعصب وتقوي

ىل بذل اجلهد واملزيد من العطاء والعمل  وتبعا ذلكل، يضيف الس يد ميارة، يتطلع الّبملان املغريب، مبجلس يه، اإ

جاابت ترشيعية وس ياسات معومية فعاةل، عىل الإدماج الاجامتعي للفئات الهشة الأكرث عرضة للهتميش والأكرث عرضة  عّب اإ

صب والتطرف ادليين، مؤكدا أأن س ياسات التشغيل وتطوير عرض التعلمي والتكوين وس ياسات خملاطر الانزلق حنو التع

العداةل الاجامتعية بشلك عام وماكحفة خطاب الكراهية والعنرصية والغلو يه مداخل أأساس ية للقضاء عىل الأس باب البنيوية 

 .الاكمنة وراء عدم التسامح

أأن صاحب اجلالةل املكل محمد السادس أأرىس رؤية وفلسفة  ويف س ياق متصل، أأبرز رئيس جملس املستشارين

للجمعية العامة للأمم املتحدة  69اململكة بشأأن ماكحفة الإرهاب، مس تحرضا مضامني اخلطاب السايم اذلي وهجه لدلورة 

ما أأن يقوم اجملمتع "، واذلي أأكد فيه جاللته 2016ش تنّب  25بتارخي  ادلويل بدمع ادلول أأن العامل اليوم يف مفرتق الطرق. فاإ

ما أأننا سنتحمل مجيعا، عواقب تزايد نزوعات التطرف  النامية، لتحقيق تقدهما، وضامن الأمن والاس تقرار، مبناطقها، واإ

 ."والعنف والإرهاب، اليت يغذهيا الشعور ابلظمل والإقصاء، واليت لن يسمل مهنا أأي ماكن يف العامل
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ميارة،  يضيف الس يد ،وتأأسيسا عىل ذكل

فاإن املغرب بصدد بناء منوذج وطين قامئ اذلات بشأأن 

التسامح والتعايش والانفتاح وفق اسرتاتيجية مشولية، 

وعىل  ،ومرتكزة عىل احرتام حقوق الإنسانواستباقية 

عادة هيلكة احلقل ادليين،  س ياسة تربوية منفتحة واإ

  .وتكريس الطابع املركزي لقمي الإسالم السمح

ن هذه لرئيس الس يد اوخلص  ىل القول اإ اإ

يف حاةل قراءهتا كجزء من  ،ميكن جممتعةاملساعي 

مندجمة، أأن تعتّب عنارص مقاربة مغربية خاصة  اسرتاتيجية

يثار والوسطية، كرد عىل التعصب والأفاكر املتطرفة،  ىل تقوية قمي الإ يف جمال س ياسات التسامح اليت تهنجها اململكة والرامية اإ

 .م املتبادل والانفتاح عىل ال خر والتنش ئة عىل التسامح وتعزيز الرتبية عىل ثقافة السالمعّب تعزيز الاحرتا
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  س االتحاد البرلماني الدوليئيرئيس مجلس المستشارين ر. 

 
 ملستشارين الس يد النعم ميارة يوماس تقبل رئيس جملس ا

واريت ابش يكو ، الس يد دمبقر اجمللس 2022يوليوز  14يس امخل 

رئيس الاحتاد الّبملاين ادلويل، عىل هامش مشاركته يف أأشغال 

اجللسة العامة للّبملان ادلويل للتسامح والسالم اذلي يعقد دورته 

العارشة يف لك من مدينيت الرابط وادلاخةل خالل الفرتة املمتدة من 

ىل  13  .2022يوليوز  15اإ

والرؤى حول واكن هذا اللقاء مناس بة لتقامس الأفاكر 

اهر التطرف القضااي ذات الصةل، يف س ياق دويل موسوم بتفامق ظو 

حيث شدد رئيس جملس املستشارين، يف  ،والكراهية ورفض ال خر

هذا الإطار، عىل الأمهية القصوى اليت تكتس هيا ادلبلوماس ية الّبملانية 

يعية وجعلها منصة للرتافع من أأجل تكريس هذه يف نرش ثقافة التسامح والسالم، عّب تكثيف التنس يق بني املؤسسات الترش 

  القمي يف اجملمتعات.

من جانبه نوه الس يد دواريت ابش يكو رئيس الاحتاد الّبملاين ادلويل، ابجملهودات اليت يبذلها برملان اململكة املغربية 

  ت اليت يطلقها الاحتاد الّبملاين ادلويل.بغرفيته يف دمع هجود السمل والأمن ادلوليني، والاخنراط الفعال للمغرب يف لك املبادرا

ىل أأن اجمللس العاملي للتسامح والسالم يعمل عىل نرش ثقافة التسامح من أأجل معاجلة قضااي السالم دوجت ر الإشارة اإ

غناء وتطو  ير قواعد ادلويل املعارصة، ومن بني أأهدافه ماكحفة المتيزي والعنرصية والتعصب والتطرف ادليين والعريق والطائفي واإ

 القانون ادلويل مبا يعزز مبادئ التسامح لتحقيق السالم.

  

 

 

 

 

 

 

 مجلس المستشارين 
 

 

  2022يوليوز   19 /658العدد  -النشرة الداخلية
 

 



21 
 

 
 
 
 رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع السفير األلماني بالمغرب. 

 
أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يومه 

مباحثات مع الس يد روبرت دولغر السفري  2022يوليوز  13الأربعاء 

ض فوق العادة مجلهورية أأملانيا الاحتادية ابملغرب، تناولت أأمه املفو 

جمالت عالقات التعاون الثنايئ والس بل الكفيةل بتعميقها وكذا تبادل 

قلميية ذات الاهامتم املشرتك.  الرؤى خبصوص عدد من القضااي الإ

ويف هذا الإطار، عّب الس يد النعم ميارة عن تقديره الكبري 

الأملانية اليت تشهد انطالقة جديدة بعد تبديد الغيوم  للعالقات املغربية

اليت شابهتا يف مرحةل سابقة، وذكل بفضل رعاية وحرص جالةل املكل 

محمد السادس حفظه هللا وخفامة الرئيس الأملاين، مؤكدا عىل أأمهية 

لهام يف امليادين  أأملانيا كدوةل حمورية تشلك جتربهتا مصدرا لالإ

 الس يايس س امي فامي يتعلق ابجلهوية وادلميوقراطية التشاركية. الاقتصادية ويف اجملال

ويف معرض حديثه عن املداخل املمكنة لتطوير وحتسني العالقات الثنائية، شدد الس يد رئيس جملس املستشارين 

ىل أأمهية أ لية "مجموعة الصداقة والت عاون" اليت شلكها اجمللس عىل ادلور الكبري املنوط ابلعمل الّبملاين املشرتك، مشريا ابخلصوص اإ

 من أأجل رعاية ومواكبة دينامية التعاون الثنايئ بني البدلين.

من هجته أأكد السفري الأملاين الس يد روبرت دولغر أأن الظروف اليت مت فيه اس تئناف التعاون الس يايس وادليبلومايس 

اهر وترس يخ احليوية يف العالقات الثنائية والعمل بني البدلين توفر قاعدة صلبة ينبغي توظيفها من أأجل بناء مس تقبل مشرتك ز 

عىل توس يعها وتوطيدها خاصة يف ميادين الطاقات املتجددة وحماربة ظاهرة اجلفاف والأمن الغذايئ، مشددا من هجته عىل 

 أأمهية تعزيز التعاون الّبملاين بني املؤسس تني الترشيعيتني ابلبدلين.

القوية اليت حتذو أأملانيا والاحتاد الأورويب لتعميق العمل مع املغرب يف لك  كام عّب املسؤول الأملاين عن الإرادة

 اجملالت، اعتبارا لكونه الأفضل اندماجا يف حميطه والأكرث تعاوان مع املؤسسات الأوربية.

وعىل املس توى الس يايس، حرص الس يد رئيس جملس املستشارين عىل التعبري عن معيق تقديره للموقف الأملاين 

شادة مجيع اجل ديد من قضية الصحراء املغربية ادلامع ملقرتح احلمك اذلايت املوسع، مشددا عىل أأن هذا املوقف، اذلي حظي ابإ

ىل املواقف البناءة اليت عّبت عهنا دول أأخرى يف الفضاء الأورويب  املواطنني املغاربة ول س امي املواطنني الصحراويني، ينضاف اإ

س بانيا وهولندا.  اكإ

طارا جيدا للتعاون الثنايئ، كام جدد دمع ويف  هذا الصدد، أأكد الس يد روبرت دولغر أأن املوقف الأملاين يشلك اإ

جياد حل دامئ ومقبول لهذا الزناع الإقلميي. ىل اإ   بالده للجهود الأممية الرامية اإ
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براز تطابق وهجات  ومن هجة أأخرى اكن هذا اللقاء فرصة ساحنة مكنت من اإ

قلميية ل س امي يف منطقة الصحراء والساحل نظر اجلانبني خب صوص العديد من القضااي الإ

اليت تواجه عددا من التحدايت اجلوهرية خاصة تنايم الإرهاب واجلرمية املنظمة 

 واس تفحال اجلفاف واجملاعة وغريها من املشألك اليت تنطوي عىل هتديد جدي عىل املنطقة كلك.

ىل تفامق مشلك الهجرة غري الرشعية واملسؤوليات اجلسام اليت يتحملها ومل يفت الس يد الرئيس يف هذا الس ي اق التنبيه اإ

املغرب من أأجل تطويق هذه الظاهرة ووقف تدفقات املهاجرين اليت تقف وراءها مافيا هتريب البرش، فضال عن معاانته مع 

 فة اجلهات املعنية.أأوجه مقلقة أأخرى لهذه املشلكة اليت تتطلب مقاربة مشولية واخنراطا فعليا لاك
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 س لجنة العالق ات الدولية بالجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في  ئيب ر ئاستقبال نا
 .جمهورية كوبا

 

عقدت الس يدة انئةل مية التازي رئيسة جلنة اخلارجية وادلفاع 

يوليوز  15 مجلعةا يومالوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج مبجلس املستشارين، 

، لقاء مع الس يد رواندلو ميغيل غونزاليس ابتريس يو انئب رئيس جلنة 2022

العالقات ادلولية ابمجلعية الوطنية للسلطة الشعبية يف مجهورية كواب، متحور 

 حول س بل تعزيز التعاون بني البدلين يف خمتلف اجملالت.

افيري وشلك هذا اللقاء اذلي حرضه سفري كواب ابملغرب، خ  

دوموكوس، مناس بة أأعرب خاللها اجلانبان عن قمية وأأمهية مثل هذه اللقاءات 

يف تقريب وهجات النظر وفتح قنوات التواصل بغية تعزيز العالقات بني 

 البدلين.

ويف هذا الإطار، أأبرزت الس يدة انئةل مية التازي التنوع العريق   

نساين اذلي ميزي قارة أأمرياك  الالتينية بشلك عام وكواب عىل وجه اخلصوص، واذلي ينطوي عىل كثري من أأوجه التشابه مع والثقايف والرتاث الإ

 املغرب، مؤكدة أأن البعد الثقايف بلك جتلياته يظل مدخال رئيس يا لتحقيق التقارب بني الشعوب واحلكومات.

يف اخلارج، خلصوصية جملس املستشارين والأدوار ومن هجة أأخرى، تطرقت رئيسة جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني   

 الاجامتعي.اليت يضطلع هبا، كام أأبرزت العمل اذلي يقوم به فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب كهيئة تضع مضن أأولوايت معلها البعد الاقتصادي و

ىل تعزيز التعاون جنوب  ابلأمن الصحي، الغذايئ والطايق، فضال عن جنوب ملواهجة التحدايت ادلولية الراهنة املرتبطة -ودعت اإ

 استامثر لك الفرص املتاحة بني البدلين يف خمتلف اجملالت.

من هجته، أأعرب الس يد غونزاليس ابتريس يو اذلي يشغل أأيضا منصب الرئيس املناوب لّبملان أأمرياك الالتينية ومنطقة حبر 

أأكد عىل دور الّبملان وجلان الصداقة الّبملانية يف خلق دينامية جديدة يف العالقات الاكرييب، عن معيق شكره وامتنانه حلفاوة الاس تقبال، و 

 راحب.-بني البدلين قواهام التفامه واحلوار والرشاكة وفق منطق راحب 

عززت  ويف هذا الس ياق، نوه الس يد غونزالو ابتريس يو ابلإصالحات ادلميقراطية والاجنازات التمنوية اليت حققهتا اململكة واليت 

ىل استامثر لك الإماكنيات لتفعيل التقارب الاقتصادي والتجاري بني البدلين.  موقعها قاراي وهجواي، داعيا اإ

شادة ابلتعاون الفعال بني البدلين يف جمال الصناعات ادلوائية، معراب   من هجته، اغتمن سفري كواب ابملغرب فرصة عقد هذا اللقاء لالإ

 .اقة الكهرابئية، والفالحة والصحةقتصادية وجتارية مع املغرب هتم قطاعات الطعن تطلع بالده لنسج عالقات ا

 كام مثن عاليا التدبري الاسرتاتيجي للمملكة جلاحئة كوروان والانعاكسات الإجيابية لهذا التدبري عىل مفهوم الأمن الس يادي الصحي. 

اجلهود لستامثر لك الفرص املتاحة لتعميق عالقات الرشاكة  ومل يفت اجلانبني، خالل هذا اللقاء، التأأكيد عىل رضورة تكثيف  

 بني البدلين الصديقني، مسجلني أأمهية البعد الّبملاين يف تعميق العالقات الثنائية من خالل تبادل الزايرات واخلّبات.

 

 

 لمستشارينمجلس ا 
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   مجموعة    ئيسبالبرلمان الكرواتي ر   األوروبية  ؤونلجنة الش  رئيساستقبال

 .انية كرواتياالصداقة البرلم

 

عقدت الس يدة انئةل مية التازي رئيسة جلنة اخلارجية وادلفاع  

 14امخليس  يومالوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج مبجلس املستشارين، 

مبقر اجمللس، لقاء مع الس يد دوماكوج أأدجوكوفتش رئيس جلنة  2022يوليوز 

-ة الصداقة الّبملانية كرواتياالشؤون الأوروبية ابلّبملان الكروايت ورئيس مجموع

 املغرب.

شلك هذا اللقاء مناس بة أأشاد خاللها الطرفان ابدلينامية اليت و   

الس يد دوماكوج عىل رضورة تعزيز  أأكد حيثتشهدها العالقات الثنائية، 

هذه ادلينامية عىل املس توى الاقتصادي والتجاري من خالل الرشأاكت ذات 

اقة الّبملانية يف مواكبة توهجات حكوميت الصةل، مّبزا دور مجموعة الصد

 البدلين.

ونوه املسؤول الّبملاين الكروايت أأيضا، مبس توى الإصالحات الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية اليت تعرفها اململكة يف اكفة اجملالت 

 ىل امتداد الرتاب الوطين.وكذا ابلإجنازات احملرزة عىل مس توى البنية التحتية املتطورة والأوراش الكّبى املنجزة ع

وذكرر الس يد أأدجوكوفيتش خالل هذا اللقاء ابملوقف الثابت لكرواتيا خبصوص قضية الوحدة الرتابية للمملكة، وتطرق للأوضاع 

والتعاون ادلولية الراهنة واملتسمة بّبوز توترات وأأزمات جديدة من قبيل الأمن الصحي والغذايئ والطايق، مشددا عىل رضورة توحيد اجلهود 

 لتجاوزها.

املغرب، عاليا، ادلور الرايدي اذلي يضطلع به صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، -كام مثن رئيس مجموعة الصداقة الّبملانية كرواتيا

جعا شاعة قمي السالم والتسامح والأمن الرويح وطنيا، هجواي، قاراي ودوليا، معراب عن تقديره العميق واإ به ابلعناية السامية أأمري املؤمنني، يف اإ

 اليت حييط هبا ملوك ادلوةل العلوية الرشيفة الطائفة الهيودية عّب التارخي.

املغرب يف تعزيز -من هجهتا، أأكدت الس يدة انئةل مية التازي عىل أأمهية العالقات بني البدلين ودور مجموعة الصداقة الّبملانية كرواتيا

عىل التجربة الّبملانية املغربية بشلك عام وجتربة جملس املستشارين عىل وجه اخلصوص، مس تعرضة املسار اذلي اخنرطت فيه، كام سلطت الضوء 

 تركيبته والعمل اذلي يقوم به فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب كهيئة تضع مضن أأولوايت معلها البعدين الاقتصادي والاجامتعي.

ة واخلاصة عىل التعاون والتنس يق لتطوير الرشاكة بني البدلين والريق هبا وأأعربت عن انفتاح اكفة الهيئات واملؤسسات احلكومي

جلنوبية منوهة يف هذا الس ياق، مبوقف كرواتيا ادلامع لقضية الوحدة الرتابية للمملكة، كام دعت ابملناس بة املسؤول الكروايت لزايرة الأقالمي ا

 هبا. للوقوف عىل مس توى التطور الاقتصادي والاجامتعي والعمراين

وأأبرزت الس يدة مية التازي خالل هذا اللقاء أأن العناية السامية اليت حييط هبا جالةل املكل محمد السادس الطائفة الهيودية تهنل 

 من التارخي العريق للمملكة املغربية واذلي يشلك املكون الهيودي أأحد روافده وجزءا أأصيال من هويته املنصوص علهيا يف ادلس تور.
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 اركة مجلس المستشارين في اجتماع لجنة المرأة، التابعة للجمعية البرلمانية  مش
 .لالتحاد من اجل المتوسط

 

ابلعامصة الإيطالية روما، اجامتع جلنة املرأأة  2022يوليوز  13انعقد يف 

التابعة للجمعية الّبملانية لالحتاد من أأجل املتوسط حول موضوع: 

". ومثلت جملس املستشارين خالل "املرأأة خالل الأزمات والزناعات

هذا اللقاء املستشارة الس يدة هند الغزايل عضوة الشعبة الوطنية دلى 

 هذه املنظمة.

وقد التأأم خالل هذا الاجامتع ممثلو الّبملاانت الوطنية الأعضاء يف 

امجلعية الّبملانية وثةل من الأاكدمييني والفاعليني احلقوقيني اذلين قدموا 

 املواضيع املندرجة يف حمور اللقاء. عروضا قمية يف

ومن هجهتا اس تعرضت الس يدة املستشارة املكتس بات الهامة اليت 

رامكهتا اململكة املغربية منذ تسعينيات القرن املايض وبداية الألفية الثالثة يف جمال الهنوض بوضعية النساء سواء عىل مس توى 

ص عىل مالءمهتا مع التفاقيات ادلولية، أأو عىل مس توى تعزيز البناء املؤسسايت تأأهيل املنظومة القانونية الوطنية، اليت مت احلر 

  وتطوير الّبامج والس ياسات يف جمال املساواة بني اجلنسني وحامية حقوق املرأأة والهنوض هبا.

ملشرتكة للتخفيف وخبصوص موضوع املرأأة خالل الأزمات والزناعات أأكدت عىل حرص املغرب عىل المتسك ابملبادئ الإنسانية ا

من معاانة حضااي الأزمات الإنسانية، حيث قطعت اململكة أأشواط كبرية، حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد 

السادس نرصه هللا، للهنوض حبقوق الإنسان، خاصة حامية املرأأة يف الظروف الاس تثنائية اليت تصاحب الكوارث الطبيعية 

 .19امل ويف مقدمهتا جاحئة كوفيدوالصحية اليت عرفها الع

واعتّبت أأن أأزمة كوروان أأكدت أأول أأن الأزمات الإنسانية والزناعات، مع اختالف أأبعادها وتباين انعاكساهتا، تبقى حمتية 

ات الوقوع، واثنيا أأن النساء والفتيات والأطفال دامئا ما اكنوا أأكرث عرضة لتأأثرياهتا، ودعت اإىل رضورة أأجرأأة أأمثل ملقتضي

واذلي  2000اذلي صادق عليه جملس الأمن س نة  1325التفاقية ادلولية للقضاء عىل لك أأشاكل المتيزي ضد املرأأة، والقرار رمق

ىل اعامتد مهناج معل بيجني  يؤطر حامية النساء ابلزناعات وحيدد أأحاكم ومبادئ لتعزيز دور النساء يف بناء السمل، ابلإضافة اإ

 من جمالت الاهامتم اليت من شأأهنا الهنوض بأأهداف املساواة والتمنية والسمل مجليع النساء. جمال حاسام 12اذلي يضم 

وعىل هامش الأشغال عقدت الس يدة الغزايل لقاءات ثنائية مع لك من الس يدة وداد بوشاموي احلاصةل عىل جائزة نوبل 

 لتنفيذية للش بكة ادلولية لعمل اجملمتع املدين )أ ياكن(،، والس يدة ساانم انرايج اندرليين املؤسسة واملديرة ا2015للسالم س نة 

التنس يق بني دول حوض البحر الأبيض املتوسط للهنوض بأأوضاع املرأأة ذه اللقاءات حول رضورة التعاون و وقد متحورت ه

 يف هذه املنطقة.
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