
 

 2022 أ كتوبر 18 الثالاثء

  660العدد 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفي هذا العد  

 02............................................................افتتاح السنة التشريعية الجديدة..............

 05..............................................................................  اجتماعات وقرارات المكتب

 10...........................................................................الجلسات العمومية...................

 11أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية.......................................................................

  2022  أكتوبر  18 /660العدد  -النشرة الداخلية
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



2 
 

 

 
 

جاللة الملك يترأس افتتاح السنة التشريعية الجديدة ويلقي  
 بالمناسبة  خطابا ساميا.

 
طبقا ملقتضيات الفصل اخلامس والس تني من ادلس تور 

 صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا تفضل

مرفوقا بويل العهد صاحب السمو املليك ال مري  وأ يده،

ابفتتاح ادلورة ال وىل من الس نة  ،موالي احلسن

الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية احلادية عرش، 

هـ املوافق لـ  1444ربيع ال ول  17وذكل يوم امجلعة 

 م.2022أ كتوبر  14

 ذه املناس بة الكرمية وجه جالةل املكلوهب

ىل أ عضاء الربملان   ه الاكمل:ييل نص ، فاميخطااب ساميا ا 

 

 .امحلد هلل، والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأ هل وحصبه "

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،

منا نعتربه موعدا س نواي هاما، لطرح   ن افتتاح الربملان ليس جمرد مناس بة دس تورية، لتجديد اللقاء مبمثيل ال مة، وا  ا 

 .القضااي الكربى لل مة، الس امي تكل اليت حتظى ابل س بقية

 :هامنيوقد ارتأ ينا أ ن نركز اليوم، عىل موضوعني 

شاكلية املاء، وما تفرضه من  -  .حتدايت ملحة، وأ خرى مس تقبليةال ول يتعلق اب 

 .والثاين هيم حتقيق نقةل نوعية، يف جمال الهنوض ابالستامثر -

 حرضات الس يدات والسادة،

 .قال تعاىل "وجعلنا من املاء لك يشء يح" صدق هللا العظمي 

نتاجيةفاملاء هو أ صل احلياة، وهو عنرص أ سايس يف معلية التمنية، ورضوري للك املشاريع والقطاعات   .اال 

حلاح، خاصة أ ن املغرب مير مبرحةل جفاف صعبة، يه  شاكلية تدبري املوارد املائية تطرح نفسها اب  ن ا  ومن هنا، فا 

 .ال كرث حدة، منذ أ كرث من ثالثة عقود

ننا نسأ ل هللا تعاىل، أ ن ينعم عىل بالدان ابلغيث النافع  .وا 

طار خمطط ماكحفة وملواهجة هذا الوضع، ابدران منذ شهر فرباير املايض،  ابختاذ مجموعة من التدابري الاستباقية، يف ا 

 .أ اثر اجلفاف، هبدف توفري ماء الرشب، وتقدمي املساعدة للفالحني، واحلفاظ عىل املاش ية

درأاك منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببالدان، ما فتئنا نويل اكمل الاهامتم ال شاكلية املاء، يف مجيع جوانهبا  .وا 

خراج الربانمج الوطين ال ولوي للامء وقد خص   . 2027 - 2020صنا عدة جلسات معل لهذه املسأ ةل، تلكلت اب 

جناز أ كرث من  سدا، مهنا الكربى  50كام حرصنا، منذ تولينا العرش، عىل مـواصةل بناء السدود، حيث مقنا اب 

ضافة ىل  واملتوسطة، ا   .سدا يف طور اال جناز 20ا 

جناز املشاريع، اليت يتضمهنا هذا وكيفام اكن جحم التساقطات، ننا حريصون عىل ترسيع ا   خالل الس نوات املقبةل، فا 

 .الربانمج، يف لك هجات ومناطق اململكة
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البيين، وخنص ابذلكر، اس تكامل بناء السدود املربجمة، وش باكت الربط املايئ 

وحمطات حتلية مياه البحر، ابال ضافة ا ىل تعزيز التوجه الهادف لالقتصاد يف اس تخدام 

 .املاء، الس امي يف جمال الري

 حرضات الس يدات والسادة،

منا أ صبحت  ن مشلكة اجلفاف وندرة املياه، ال تقترص عىل املغرب فقط، وا  ا 

 .ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغريات املناخية

كام أ ن احلاةل الراهنة للموارد املائية، تسائلنا مجيعا، حكومة ومؤسسات ومواطنني، وتقتيض منا التحيل ابلرصاحة 

 .واملسؤولية، يف التعامل معها، ومعاجلة نقط الضعف، اليت تعاين مهنا

هجاد مايئ هيلكي. وال ميكن حل مجيع املشألك، مبجرد بناء ا لتجهزيات املائية فقد أ صبح املغرب يعيش يف وضعية ا 

 .املربجمة، رمغ رضورهتا وأ مهيهتا البالغة

شاكلية املاء، يف لك أ بعادها، ابجلدية الالزمة، الس امي عرب القطع مع لك أ شاكل التبذير، والاس تغالل  ذلا، ندعو ل خذ ا 

 .العشوايئ وغري املسؤول، لهذه املادة احليوية

 .س ياس ية، أ و مطية لتأ جيج التوترات الاجامتعية كام ينبغي أ ال يكون مشلك املاء، موضوع مزايدات

 .ولكنا مكغاربة، مدعوون ملضاعفة اجلهود، من أ جل اس تعامل مسؤول وعقالين للامء

حداث تغيري حقيقي يف سلوكنا جتاه املاء. وعىل اال دارات واملصاحل العمومية، أ ن تكون قدوة يف هذا  وهو ما يتطلب ا 

 .اجملال

جنازه، يف جمال تعبئة املوارد املائيةكام جيب العمل عىل التدب  .ري ال مثل للطلب، ابلتوازي مع ما يمت ا 

 .أ ما عىل املدى املتوسط، فيجب تعزيز س ياستنا اال رادية يف جمال املاء، وتدارك التأ خر اذلي يعرفه هذا القطاع

طار فواجب املسؤولية يتطلب اليوم، اعامتد اختيارات مس تدامة ومتاكمةل، والتحيل بروح ال  تضامن والفعالية، يف ا 

ىل التعجيل بتفعيهل  .اخملطط الوطين اجلديد للامء، اذلي ندعو ا 

 :الرئيس يةونريد الرتكزي هنا، عىل بعض التوهجات 

: رضورة ا طالق برامج ومبادرات أ كرث طموحا، و استامثر الابتاكرات والتكنولوجيات احلديثة، يف جمال اقتصاد أ وال -

عادة   .اس تخدام املياه العادمةاملاء، وا 

عطاء عناية خاصة لرتش يد اس تغالل املياه اجلوفية، واحلفاظ عىل الفرشات املائية، من خالل التصدي اثنيا - : ا 

 .لظاهرة الضخ غري القانوين، و ال ابر العشوائية

منا يه شأ ن مشرتك هيم ااثلثا - لعديد من : التأ كيد عىل أ ن س ياسة املاء ليست جمرد س ياسة قطاعية، وا 

 .القطاعات

وهو ما يقتيض التحيني املس متر، لالسرتاتيجيات القطاعية، عىل ضوء الضغط عىل املوارد املائية، وتطورها 

 .املس تقبيل

: رضورة ال خذ بعني الاعتبار، للتلكفة احلقيقية للموارد املائية، يف لك مرحةل من مراحل تعبئهتا، وما رابعا -

 .ة، بلك جوانب هذه التلكفةيقتيض ذكل من شفافية وتوعي

 حرضات الس يدات والسادة،

 .يتعلق احملور الثاين لهذا اخلطاب، مبوضوع الاستامثر، اذلي حيظى ببالغ اهامتمنا

ننا نراهن اليوم، عىل الاستامثر املنتج،  نعاش الاقتصاد الوطين، وحتقيق اخنراط املغرب يف  كرافعةوا  أ ساس ية ال 

 القطاعات الواعدة؛

 .توفر فرص الشغل للش باب، وموارد المتويل خملتلف الربامج الاجامتعية والتمنويةل هنا 
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وننتظر أ ن يعطي امليثاق الوطين لالستامثر، دفعة ملموسة، عىل مس توى 

 .الوطنية وال جنبيةجاذبية املغرب لالستامثرات اخلاصة، 

وهو ما يتطلب رفع العراقيل، اليت التزال حتول دون حتقيق الاستامثر 

 .الوطين ال قالع حقيقي، عىل مجيع املس توايت

فاملراكز اجلهوية لالستامثر، مطالبة ابال رشاف الشامل عىل معلية الاستامثر، 

خراهجا ا ىل حزي الوجوديف لك املراحل والرفع من فعاليهتا وجودة خدماهتا، يف مواكبة   .وتأ طري حاميل املشاريع، حىت ا 

 

 .ويف املقابل، ينبغي أ ن حتظى ابدلمع الالزم، من طرف مجيع املتدخلني، سواء عىل الصعيد املركزي أ و الرتايب

وعىل مس توى مناخ ال عامل، فقد مكنت اال صالحات الهيلكية اليت مقنا هبا، من حتسني صورة وماكنة املغرب يف 

 .اجملالهذا 

ىل املزيد من العملولكن النتاجئ احمل ، لتحرير لك الطاقات واال ماكانت الوطنية، وتشجيع املبادرة اخلاصة، ققة، حتتاج ا 

 .وجلب املزيد من الاستامثرات ال جنبية

ر، وهنا نريد الرتكزي، مرة أ خرى، عىل رضورة التفعيل الاكمل مليثاق الالمتركز اال داري، وتبس يط ورمقنة املساط

ىل الطاقات اخلرضاء، وكذا توفري ادلمع املايل حلاميل املشاريع ىل العقار، وا   .وتسهيل الولوج ا 

ولتقوية ثقة املستمثرين يف بالدان، كوهجة لالستامثر املنتج، ندعو لتعزيز قواعد املنافسة الرشيفة، وتفعيل أ ليات التحكمي 

 .والوساطة، حلل الزناعات يف هذا اجملال

ننا نؤكد عىل رضورة تعبئة امجليع، والتحيل بروح ومبا أ ن الا ستامثر هو شأ ن لك املؤسسات والقطاع اخلاص فا 

 .املسؤولية، للهنوض هبذا القطاع املصريي لتقدم البالد

ويبقى الهدف الاسرتاتيجي، هو أ ن يأ خذ القطاع اخلاص، املاكنة اليت يس تحقها، يف جمال الاستامثر، مكحرك حقيقي 

 .ينلالقتصاد الوط

 .واملقاوالت املغربية، ومنظامهتا الوطنية واجلهوية والقطاعية، مدعوة ل ن تشلك رافعة لالستامثر ورايدة ال عامل

كام أ ن القطاع البنيك واملايل الوطين، مطالب بدمع ومتويل اجليل اجلديد، من املستمثرين واملقاولني، خاصة الش باب 

 .واملقاوالت الصغرى واملتوسطة

 .الس ياق، جندد ادلعوة ال عطاء عناية خاصة، الستامثرات ومبادرات أ بناء اجلالية املغربية ابخلارجويف هذا 

ولتحقيق ال هداف املنشودة، وهجنا احلكومة، بتعاون مع القطاع اخلاص والبنيك، لرتمجة الزتامات لك طرف يف 

 .تعاقد وطين لالستامثر

أ لف منصب شغل، يف الفرتة بني  500ستامثرات، وخلق مليار درمه من الا 550وهيدف هذا التعاقد لتعبئة 

 .2026و 2022

 حرضات الس يدات والسادة،

شاكليات املاء  ال خيفى عليمك دور املؤسسة الربملانية، يف جماالت الترشيع والتقيمي واملراقبة، يف ادلفع قدما اب 

 .والاستامثر، ومبختلف القضااي والانشغاالت، اليت هتم الوطن واملواطنني

فكونوا رعامك هللا، يف مس توى املسؤولية الوطنية اجلس مية اليت تتحملوهنا، ال س امي يف الظروف الوطنية، والتقلبات 

 .العاملية احلالية

 .: "وأ نزل من السامء ماء فأ خرج به من المثرات رزقا لمك". صدق هللا العظمي تعاىلوخري اخلتام قوهل

 ." وبراكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل 
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   23/2022اجتماع رقم 
 2022أكتوبر    11ليوم الثالثاء  

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة،  2022أ كتوبر  11عقد مكتب جملس املستشارين يوم الثالاثء 

 ومشاركة ال عضاء السادة:

 اخلليفة ال ول للرئيس؛ :                  محمد حنني 

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :            أ محد اخشيشن 

 حماسب اجمللس؛ :                  عبد اال هل حفظي 

 اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 أ مينة اجمللس :    صفية بلفقيه. 

 

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

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  ليفة اخلامس للرئيس؛اخل  :   عبد السالم بلقشور 

 اجمللس؛ حماسب :   محمد سامل بمنسعود 

 أ مني اجمللس؛ :            مصطفى مشارك 

 أ مني اجمللس. :    جواد الهاليل 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب

والمؤقتة....   

  2022أكتوبر    18 /660العدد  -النشرة الداخلية
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



6 
 

 

 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

   عىل الرتتيبات  ملوافقةاب 01/23/2022قرار رمق

 ؛2023-2022التنظميية املتعلقة ابفتتاح دورة أ كتوبر من الس نة الترشيعية 

   أ رضية وبرانمج امللتقى الربملاين الرابع للجهات املزمع تنظميه  ابعامتد 02/23/2022قرار رمق

 مأ سسة الهنج التعاقدي: دعامة أ ساس ية لترسيع تزنيل اجلهوية املتقدمة"؛، حتت شعار "2022أ كتوبر  19يوم ال ربعاء 

  اجامتع جلنة التنس يق بني جمليس الربملان  جدول أ عاملعىل  ابملوافقة 03/23/2022قرار رمق

 عىل الساعة الثالثة زوالا.  2022أ كتوبر  11م الثالاثء ليو 

 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

  198يف اجللسة العامة عن منطوق قرار احملمكة ادلس تورية رمق  ابال عالن 04/23/2022قرار رمق 

لغاء انتخاب الس يدة "جليةل مرسيل" 2022سبمترب  27الصادر بتارخي  ىل ا  ، اذلي قضت مبوجبه برفض الطلب الرايم ا 

ثر الاقرتاع اذلي أ جري يف  رف ، برمس الهيئة الناخبة ملمثيل غ2021أ كتوبر  5عضوا مبجلس املستشارين، عىل ا 

 سطات"؛-الصناعة التقليدية ابدلائرة الانتخابية "ادلار البيضاء

  رأ ي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ عىل الفرق واجملموعات  بتعممي 05/23/2022قرار رمق

حاةل ذاتية، حتت عنوان: "أ ية دينامية معرانية من أ جل هتيئة  طار ا  وأ عضاء اجمللس غري املنتس بني، املنجز يف ا 

 دامة للساحل".مس ت

 الترشيع 

  يف اجللسة العامة عن التوصل مبشاريع ومقرتحات القوانني التالية: ابال عالن 06/23/2022قرار رمق 

  حداث اجلامعات. )تقدم به  1.75.398مقرتح قانون بتغيري وتمتمي أ حاكم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق يتعلق اب 

 ؛(2022يوليوز  25أ عضاء فريق ال صاةل واملعارصة بتارخي 

  مقرتح قانون حتدث مبوجبه الواكةل الوطنية ال عادة الاعتبار للقصور والقصبات. )تقدم به أ عضاء فريق ال صاةل

 ؛(2022يوليوز  25واملعارصة بتارخي 

  املتعلّق ابملنطقة املنجمية لتافياللت وجفيج. )تقدم به أ عضاء فريق  74.15مقرتح قانون يقيض بتعديل القانون رمق

 ؛(2022يوليوز  25ال صاةل واملعارصة بتارخي 

 26البديل. )تقدم به أ عضاء فريق التجمع الوطين لل حرار بتارخي  مقرتح قانون يتعلق ابلبناء اخلفيف اال يكولويج 

  ؛(2022يوليوز 
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  حمال  يتعلق برتبية ال حياء املائية البحرية. 84.21مرشوع قانون رمق(

 ؛(2022يوليوز  27عىل اجمللس من جملس النواب بتارخي 

  املتعلق  52.09بتغيري وتمتمي القانون رمق  85.21مرشوع قانون رمق

حداث الواكةل الوطنية لتمنية تربية ال حياء البحرية. يوليوز  27)حمال عىل اجمللس من جملس النواب بتارخي  اب 

 ؛(2022

  املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة. )حمال عىل  104.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  40.21مرشوع قانون رمق

 ؛(2022يوليوز  27اجمللس من جملس النواب بتارخي 

  اجمللس من  املتعلق مبجلس املنافسة. )حمال عىل 20.13يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  41.21مرشوع قانون رمق

 ؛(2022يوليوز  27جملس النواب بتارخي 

  مودع  .مبثابة مدونة التغطية الصحية ال ساس ية 65.00يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  27.22مرشوع قانون رمق(

 (.2022أ كتوبر  06من دلن الس يد رئيس احلكومة بتارخي 

   حاةل 07/23/2022قرار رمق  65.00تغيري وتمتمي القانون رمق يقيض ب  27.22مرشوع قانون رمق  اب 

مبثابة مدونة التغطية الصحية ال ساس ية، ا ىل جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية، وتعمميه عىل الفرق 

 واجملموعات وأ عضاء اجمللس غري املنتس بني.

   س ئةل مبارشة بعد جلسة ال   2022أ كتوبر  18جلسة عامة يوم الثالاثء  بعقد 08/23/2022قرار رمق

 الشفهية ال س بوعية، لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية:

  يتعلق برتبية ال حياء املائية البحرية؛ 84.21مرشوع قانون رمق 

  حداث الواكةل الوطنية  52.09بتغيري وتمتمي القانون رمق  85.21مرشوع قانون رمق املتعلق اب 

 لتمنية تربية ال حياء املائية البحرية. 

 طار رمق  -مرشوع قانون  يتعلق ابملنظومة الصحية الوطنية.  06.22ا 

   لرتتيب 2022توبر أ ك  18ندوة الرؤساء ا ىل الاجامتع يوم الثالاثء  بدعوة 09/23/2022قرار رمق ،

 أ شغال اجللسة العامة الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني اجلاهزة.
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 ال س ئةل الشفهية 

   بمنط مساءةل احلكومة  ابالحتفاظ 10/23/2022قرار رمق

، والقايض بعقد اجللسات املذكورة حبضور ثالثة وزراء عىل 2022يف جلسات ال س ئةل الشفهية خالل دورة أ بريل 

 ال قل يف لك جلسة أ س بوعية.

   عداد الرتاب الوطين والتعمري واال ساكن  بتوزيع 11/23/2022قرار رمق جابة الس يدة وزيرة ا  ا 

واجملموعات وأ عضاء اجمللس غري املنتس بني، خبصوص التدابري املتخذة لتنفيذ التعهدات وس ياسة املدينة عىل الفرق 

 .2022اليت عرّبت عهنا الس يدة الوزيرة، يف جلسة ال س ئةل الشفهية املنعقدة يف فاحت فرباير 

   حاةل 12/23/2022قرار رمق تعهدات والزتامات رئيس وأ عضاء احلكومة خالل جلسات ال س ئةل  اب 

ىل احلكومة والفرق واجملموعات وأ عضاء اجمللس غري املنتس بني.2022املنعقدة يف دورة أ بريل  الشفهية  ، ا 

 

 أ شغال اللجان ادلامئة واملؤقتة 

   حاةل 13/23/2022قرار رمق مراسةل الس يد رئيس احلكومة عىل جلنة املالية بشأ ن دعوهتا  اب 

ضافية مبرسوم خالل الس نة  لالجامتع، لمتكني الس يد الوزير املنتدب امللكف ابملزيانية من اخبارها بفتح اعامتدات ا 

 .مليار درمه 12، قدرها 2022املالية 

  خبار 14/23/2022قرار رمق جامتعية، والفريقني املعنيني بعدم جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والا اب 

 قبول احلكومة لثالثة مقرتحات قوانني، ويه: 

  جامدى  15بتارخي  1.72.184من الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  27مقرتح قانون يتعلق بنسخ املادة

به الس يد  ( يتعلق بنظام الضامن الاجامتعي كام مت تغيريه وتمتميه. )تقدم1972يوليوز  27)1392الثانية 

 ؛(2022ماي  18محمد بودس مبعية أ عضاء فريق التجمع الوطين لل حرار بتارخي 

  املتعلق بكفاةل ال طفال املهملني؛ )تقدم به  15.01من القانون رمق  19مقرتح قانون يقيض بتمتمي املادة

  ؛(2022ماي  06السادة أ عضاء الفريق الاشرتايك بتارخي 

 مبثابة مدونة الشغل. )تقدم به السادة أ عضاء الفريق  65.99مي القانون رمق مقرتح قانون يقيض بتغيري ومت

 .( 2022ماي  06الاشرتايك بتارخي 
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 العالقات اخلارجية 

  يف أ شغال املرحةل  ابملشاركة 15/23/2022قرار رمق

الرابعة من ادلورة العادية للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب املنعقدة 

ىل  10بسرتاس بورغ، فرنسا، خالل الفرتة املمتدة من   .2022أ كتوبر  14ا 

  يف أ شغال ادلورة العادية ال وىل للربملان اال فريقي املزمع عقدها  ابملشاركة 16/23/2022قرار رمق

فريقيا، خالل الفرتة املمتدة من  مبيدراند، جنوب ىل  23ا   .2022نونرب  12أ كتوبر ا 

  للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين اال فريقي  78الــيف أ شغال ادلورة  ابملشاركة 17/23/2022قرار رمق

خالل الفرتة لرؤساء اجملالس ال عضاء يف الاحتاد، املزمع عقدها بفيكتوراي فولز، مجهورية زميبابوي،  44واملؤمتر ال

ىل  05املمتدة من   .2022نونرب  10ا 

  واملزمع  27يف أ شغال اجامتع الاحتاد الربملاين ادلويل مبناس بة كوب  ابملشاركة 18/23/2022قرار رمق

 .2022نونرب  13عقده برشم الش يخ، مجهورية مرص العربية، يوم 

  ة الربملانية ملنظمة حلف شامل يف أ شغال ادلورة الس نوية للجمعي ابملشاركة 19/23/2022قرار رمق

ىل  18ال طليس، املزمع عقدها ابلعامصة مدريد خالل الفرتة املمتدة من   .2022نونرب  21ا 

  عىل طلب رئيسة برملان مجهورية أ ذربيجان تعيني ممثيل الربملان  ابملوافقة 20/23/2022قرار رمق

عضاء( تنفيذا ملقتضيات قرار مؤمتر ال ول للش بكة اذلي أ   5املغريب يف الش بكة الربملانية حلركة دول عدم الاحنياز )

ىل فاحت يوليوز  30انعقد ابلعامصة ابكو خالل الفرتة املمتدة من   .2022يونيو ا 

  حاةل املراسةل الواردة من رئيس الش بكة الربملانية حول بيئة حصية التابعة  21/23/2022قرار رمق اب 

رغبة أ عضاء الش بكة يف تبادل خرباهتم مع أ عضاء الربملان املغريب واقرتاح للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب، خبصوص 

 ، عىل جلنة التنس يق بني اجمللسني.2022زايرة للمملكة املغربية يف شهر نونرب 
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   للدراسة والتصويت على  جلسة عامة تشريعية
 مشاريع قوانين جاهزة.

 
 

 2022 أ كتوبر 18الثالاثء  هجملس املستشارين يوم يعقد

سة بعد جلسة ال س ئةل الشفهية جلسة عامة ترشيعية ختصص لدلرا

 التالية: والتصويت عىل النصوص اجلاهزة

  برتبية ال حياء املائية يتعلق  84.21مرشوع قانون رمق

 البحرية؛

  بتغيري وتمتمي القانون رمق  85.21مرشوع قانون رمق

حداث الواكةل الوطنية لتمنية تربية  52.09 املتعلق اب 

 ال حياء املائية البحرية؛

 طار رمق  -مرشوع قانون يتعلق ابملنظومة  06.22ا 

 الصحية الوطنية.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسات العمومية...

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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   مشاركة وفد مجلس المستشارين لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال المرحلة الرابعة
 .من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

  

ارك وفد جملس املستشارين دلى امجلعية الربملانية جمللس ش

مبقر  انعقدتأ ورواب يف أ شغال املرحةل الرابعة من ادلورة العادية اليت 

 14و 10جملس أ ورواب، بسرتاس بورغ، خالل الفرتة املمتدة ما بني 

  .2022أ كتوبر 

أ شغال هذه ادلورة اخلريفية يف س ياق خاص  وجرت

يتسم برغبة البدلان ال عضاء ورشاكء امجلعية الربملانية جمللس أ ورواب 

يف الاس تعداد ملرحةل ما بعد جاحئة كوفيد، وكذا بغياب رؤية واحضة 

 يل الراهن.ادلويف مواهجة الوضع ال مين 

لقاء خطابني هامني أ مام أ ع متزيتكام  ضاء هذه ادلورة اب 

رئيس الاحتاد الفيدرايل  Ignazio Cassis، والس يد Michael D Higginsامجلعية الربملانية جمللس أ ورواب للرئيس اال يرلندي 

لقاء الرئيس ال وكراين  عرفت، كام Edi Ramaالسويرسي، وكذكل من قبل رئيس وزراء أ لبانيا الس يد   Volodymyrادلورة ا 

Zelenskyمبارشة بعد ذكل عقد مناقشة عاجةل حول ليمت  جمللس أ ورواب عرب تقنية الفيديو،ة الربملانية خطاابا أ مام أ عضاء امجلعي

 العواقب الس ياس ية لل زمة الروس ية ال وكرانية.

 اجللسات العامة للجمعية خالل هذه ادلورة مناقشات عدة تقارير ومواضيع أ مهها: عرفتكام 

"الهتديدات حبظر مظاهرات الكربايء يف ادلول ال عضاء يف جملس أ ورواب"و" ماكحفة اال سالموفوبيا أ و العنرصية 

ضد املسلمني، والمتيزي ضد التطعمي" و"عواقب خروج بريطانيا من الاحتاد ال ورويب عىل حقوق اال نسان يف جزيرة 

ساءة اس تخدام ادلول لنظام معلومات ش نغن لفرض عقوابت ذات دوافع س ياس ية" و"المتيزي ضد املرأ ة يف  أ يرلندا"و"ا 

 الرايضة"، و"بدلان اثلثة أ منة لطاليب اللجوء"، و"مراجعة حقوق العمل".

 

 

 

 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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   145وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال الجمعية 
 .البرلماني الدولي برواندالإلتحاد  

  

شارك الربملان املغريب بوفد رفيع املس توى يف أ شغال 

ـ  ـ  145امجلعية العامة ال  210لالحتاد الاحتاد الربملاين ادلويل وادلورة ال

الربملان  اس تضافهاكذا الاجامتعات ذات الصةل اليت جمللسه احلامك، و 

ىل  10الرواندي يف العامصة كغايل من  ، حبضور 2022أ كتوبر  15ا 

 .برملاان من مجيع أ حناء العامل 148مندوب ميثلون  1000

  

الوفد يف عضويته عن جملس النواب الك من النائب مض و

أ محد التويزي، رئيس فريق ال صاةل واملعارصة رئيس الوفد، والنائب 

ج التجمع الوطين لل حرار، والنائبة خدو مصطفى الرداد، عضو فريق 

وعن جملس املستشارين الك من  ،الساليس، عضو الفريق الاشرتايك

 .املستشار كامل أ يت ميك، عضو فريق التجمع الوطين لل حرار، واملستشار الس يد حسن مشيس، عضو فريق ال صاةل واملعارصة

  

" املساواة بني اجلنسني والربملاانت املراعية للمنظور اجلنساين بوصفهام عاملني موضوع هذه ادلورة حول:  وقد متحور

قامة عامل  لتوحيد وهجات النظر   و ذكل سعيا من الاحتاد الربملاين ادلويل، أ كرث سلميةا وقدرةا عىل الصمود "للتغيري من أ جل ا 

ىل اتفاقيات وتوافق يف ال راء حول  ال طر القانونية والس ياسات واال جراءات املتعلقة ابملساواة بني بني الربملانيني هبدف التوصل ا 

ل املزيد من اجلهد ال حداث تأ ثريات عاملية ذات مغزى ذتوحيد أ صوات الربملانيني و بكذا و   نسني و تقليص الفوارق بيهناماجل 

 .يف تعزيز السالم واملساواة بني اجلنسني والتمنية املس تدامة لصاحل شعوب العامل

  

من القضااي احملورية الهامة من خالل اللجان ادلامئة واملتخصصة  ااملشاركون خالل هذه ادلورة عدد انقشكام 

وابخلصوص اال جراءات الربملانية اليت جيب اختاذها بشأ ن الهجرة ادلولية وكيفية وقف الاجّتار ابلبرش وانهتأاكت حقوق اال نسان، 

اثرها عىل ال من أ  الهجومات واجلرامئ الس يربانية و  وضامن ال من الغذايئ العاملي؛ والتدهور البييئ وأ اثره عىل انتشار اال رهاب؛

 .ويلادل

  

عددا من اللقاءات مع الوفود املشاركة من أ جل تعزيز التعاون الربملاين أ جرى الوفد املغريب  عىل هامش ادلورةو 

 .الثنايئ واملتعدد ال طراف

  

 178، ويضم 1889ادلويل يعد أ كرب جتمع عاملي للربملاانت تأ سس يف عام  وجتدر اال شارة اىل أ ن الاحتاد الربملاين

  .برملاان عضوا
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