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 27/2022اجتماع المكتب رقم  
 2022نونبر   04ليوم الجمعة  

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة، ومشاركة  2022نونرب  04عقد مكتب جملس املستشارين يوم امجلعة 

 الأعضاء السادة:

 

 النائب الثاين للرئيس؛ :                  أأمحد اخشيشن 

 النائب الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  النائب اخلامس للرئيس؛ :  الس يد عبد السالم بلقشور 

 اجمللس؛ حماسب :             محمد سامل بمنسعود 

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي 

  اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 أأمني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 

 فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع، الس يدة والس يدان:

 النائب الأول للرئيس؛ :                  محمد حنني 

 أأمينة اجمللس  :                    صفية بلفقيه. 

 أأمني اجمللس. :    جواد الهاليل 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   

  2022نونبر   15 /664العدد  -النشرة الداخلية
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



3 
 

 

 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 مرشوع قانون املالية 

  بعقد اجامتع لندوة  01/27/2022قرار رمق

 50.22قانون املالية رمق الرؤساء، بعد التوصل من جملس النواب مبرشوع 

 ، لالتفاق عىل اجلدوةل الزمنية دلراسة املرشوع أأمام اجمللس.2023للس نة املالية 

 الترشيع 

  ابلإعالن يف اجللسة العامة عن توصل اجمللس من جملس النواب  02/27/2022قرار رمق

حالهتا اإىل اللجنتني ادلامئتني اخملتصتني:  مبشاريع القوانني التالية، واإ

  يتعلق ابلأسلحة النارية وأأجزاهئا وعنارصها وتوابعها وذخريهتا؛ 86.21مرشوع قانون رمق 

  املتعلق برشاكت املسامهة وسن  17.95بتغيري وتمتمي القانون رمق  96.21مرشوع قانون رمق

ىل أأسهم امسية؛  أأحاكم انتقالية خاصة بتحويل الأسهم حلاملها اإ

  اطق الصناعية.يتعلق ابملن 102.21مرشوع قانون رمق 

  خبار الفرق واجملموعات وعضو اجمللس املعين وكذا اللجان ادلامئة  03/27/2022قرار رمق ابإ

 اخملتصة، بعدم قبول احلكومة ملقرتحات القوانني التالية: 

  12) 1331من رمضان  9من الظهري الرشيف الصادر بتارخي  24مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الفصل 

ارخي ملتعلق ابلتحفيظ العقاري؛ )تقدم به السادة املستشارون أأعضاء الفريق الاشرتايك بت( ا1913أأغسطس 

 ؛(2022يونيو  02

  24) 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008من الظهري الرشيف رمق  15مقرتح قانون يقيض بتغيري الفصل 

ادل السطي بتارخي املستشار الس يد خ ( مبثابة النظام الأسايس العام للوظيفة العمومية؛ )تقدم به1958فرباير 

 ؛(2022يونيو  30

  فرباير  24) 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008من الظهري الرشيف رمق  42مقرتح قانون بتمتمي الفصل

جامتعية بتارخي ( مبثابة النظام الأسايس العام للوظيفة العمومية"؛ )تقدم به السادة أأعضاء مجموعة العداةل الا1958

 ؛(2022يو يون  24

  مقرتح قانون يتعلق بتعويض املصابني يف حوادث تس ببت فهيا عرابت برية ذات حمرك؛ )تقدم به الس يد محمد

 ؛(2022ماي  18طين للأحرار بتارخي حنني مبعية أأعضاء فريق التجمع الو 

  نفيذه الظهري الرشيف مبثابة مدونة الأرسة، الصادر بت  70.03من القانون رمق  327مقرتح قانون يقيض بتمتمي املادة

(؛ )تقدم به الس يد كامل صربي مبعية ابيق 2004فرباير  3) 1424من ذي احلجة  12بتارخي  1.04.22رمق 

  ؛(2022يونيو  22أأعضاء فريق التجمع الوطين للأحرار بتارخي 

 ىل تعديل املادة يريم  مقرتح قانون املتعلق  22.13كام مت تمتميه مبوجب القانون رمق  39.08من القانون رمق  02اإ

  .(2022يونيو  17مبدونة احلقوق العينية. )تقدم به أأعضاء الفريق الاشرتايك بتارخي 
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 الأس ئةل الشفهية 

  ابملوافقة عىل جدول  04/27/2022قرار رمق

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، اخملصصة ملساءةل الس يد  2022نونرب  08الثالاثء أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم 

وزير النقل واللوجستيك، والس يدة وزيرة التضامن والإدماج الاجامتعي والأرسة، والس يد الوزير املنتدب امللكف 

لس يد جواد الهاليل يف أأمانة ابلعالقات مع الربملان، برئاسة الس يد عبد السالم بلقشور النائب اخلامس للرئيس، وا

 اجللسة.

 

  حاةل طلبني لتناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم  05/27/2022قرار رمق ابإ

ىل احلكومة قصد حتديد املوقف مهنام وفقا لأحاكم املادة 2022نونرب  08الثالاثء  من النظام ادلاخيل للمجلس،  168، اإ

 ويتعلقان ب:

  سامعيل مبكناس تعرض طلبة والنصب،  لالحتيالالبااكلوريوس جبامعة مولي اإ

 )تعذر عىل احلكومة التفاعل مع الطلب(تقدم به املستشار الس يد خادل السطي. 

  وضعية قطاع النقل الطريق للبضائع، تقدم به أأعضاء مجموعة الكونفدرالية

 )قبلت احلكومة التفاعل مع الطلب(ادلميقراطية للشغل. 

 

 احلوار الاجامتعي، تكريس ملفهوم العداةل بتحديد موضوع " 06/27/2022 قرار رمق

 22"، مكحور للجلسة الشهرية املقبةل اليت س يعقدها اجمللس، يوم الثالاثء الاجامتعية وأ لية لتحقيق التمنية الاقتصادية

 .2022نونرب 

 

 تقيمي الس ياسات العمومية 

  مكتب اجمللس ابقرتاح حماور للجلسة  بتلكيف جلينة منبثقة عن 07/27/2022قرار رمق

 الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية للس نة الترشيعية اجلارية، بناء عىل املواضيع املقدمة من دلن مكوانت اجمللس.
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 العالقات اخلارجية 

  ابملوافقة عىل ادلعوة  08/27/2022قرار رمق

العاملي التاسع لتحالف احلضارات للأمم املتحدة املزمع عقده  لمتثيل برملان البحر الأبيض املتوسط يف أأشغال املنتدى

 .2022 نونرب 23و 22مبدينة فاس يويم 

    ادلورة اخلريفية للجمعية يف أأشغال  ابملوافقة عىل املشاركة 09/27/2022قرار رمق

ىل  24ملنظمة الأمن والتعاون باأورواب املزمع عقدها بوارسو، بولندا، خالل الفرتة املمتدة من الربملانية  نونرب  26اإ

2022. 

  ابملوافقة عىل قيام أأعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة بني اململكة  10/27/2022قرار رمق

نونرب  24-21و 11-08وسرتاس بورغ، أأايم املغربية والاحتاد الأورويب مبهمتني للربملان الأورويب بلك من بروكس يل 

2022. 

 :قضااي للمتابعة 

  ،مراسةل من رئيس جلنة الأخوة والصداقة بني جملس املستشارين وجملس الش يوخ الفرنيس

الس يد محمد زيدوح، عضو الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، خبصوص ادلعوة املوهجة هل من طرف نظريه مبجلس 

ىل  14املمتدة من  ، للقيام بزايرة معل لفرنسا خالل الفرتةChristian Cambonالش يوخ الفرنيس، الس يد   16اإ

 . 2022دجنرب 

 

 :خمرجات امللتقى الربملاين الرابع للجهات 

  تنظمي لقاءات هجوية دورية، برشاكة مع هجات اململكة، عىل أأن يعقد أأول لقاء يف هجة

 وادي اذلهب، يف شهر دجنرب املقبل.-ادلاخةل
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 :لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
 

للس نة  50.22وع قانون املالية رمق مرش رشعت خالهل يف دراسة  2022 نونرب 14 اجامتعا يوم الإثنني اللجنة عقدت

مه التدابري مرفقة بة عرضا أأبرزت فيه أأ اليت أألقت ابملناس  الاقتصاد واملالية يرة وزاندية فتاح  الس يدةوذكل حبضور  2023املالية 

 املايض. يف صيغته اليت صادق علهيا جملس النواب امجلعة 2023ابلتعديالت اليت مّهت مواد مرشوع قانون املالية لس نة 

فوزي لقجع، أأمه  الس يد لوزير املنتدب امللكف ابملزيانيةاذلي عرف حضور ا اللقاء،واس تعرضت الوزيرة خالل هذا 

 .لتدابري املرتبطة ابمجلاركوا التدابري اخلاصة ابلنظام الرضييب

طاره املرجعي، أأكدت الوزيرة أأن التوهجات العامة ملرشوع  عداد مرشوع قانون املالية واإ وبعدما تطرقت اإىل س ياق اإ

ىل أأربعة حماور يه تعزيز  شاكلية القانون تنقسم اإ نعاش الاقتصاد الوطين عرب دمع الاستامثر، ومواهجة اإ أأسس ادلوةل الاجامتعية، واإ

 .تدبري املوارد املائية، واس تعادة الهوامش املالية من أأجل ضامن اس تدامة الإصالحات

ايل، مربزة وقدمت الس يدة اندية فتاح، ابملناس بة، معطيات مرمقة ملرشوع قانون املالية يف شقها اخلاص ابلتوازن امل

مليار، لس امي يف املداخيل اجلبائية  312اإىل  2022مليار درمه س نة  263ابملائة، من  19أأن املداخيل اجلارية سرتتفع حبوايل 

ىل أأن املداخيل غري اجلبائية س تعرف يه الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنس بة  32اليت ستسجل ارتفاع بـ  مليار درمه،كام أأشارت اإ

 .مليار درمه 18مليار درمه، أأي ابرتفاع قدره  54 ابملائة لتصل اإىل 50

ىل  262أأفادت الس يدة اندية فتاح أأن النفقات اجلارية سرتتفع من  كام  11مليار درمه، أأي بنس بة  291مليار درمه اإ

التحمك يف جعز ابملائة، وهو ما س ميكن من  19مليار درمه، أأي ابرتفاع قدره  91ابملائة، موحضة أأن الاستامثر، هو الآخر، سيبلغ 

 .2023 ابملائة لس نة 4,5اإىل  2022ابملائة لس نة  5,5املزيانية لينخفض من 

للمرشوع من خالل بسط مداخالت خمتلف الفرق واجملموعات املناقشة العامة  ومبارشة بعد ذكل انكبت اللجنة عىل

ىل الربملانية اليت تضمنت موقفها من هذا املرشوع والظروف  ثر ذكل الاس امتع اإ  جواب احلكومة علهيا.العامة احمليطة به، ليمت اإ

 وستبارش اللجنة ابتداء من اليوم الثالاثء مناقشة مواد املرشوع.

 

لبت يف التعديالت ل  جدول أأعامهلخصص  2022نونرب  08 الثالاثءاجامتعا يوم  اللجنةعقدت هجة أأخرى من 

 .وعىل املرشوع برمته مبثابة ميثاق لالستامثر 22.03الإطار رمق -مرشوع قانون والتصويت عىل مواد

أأصوات دون معارضة مع تسجيل امتناع مستشار واحد عن  09وقد حظي هذا املرشوع مبوافقة اللجنة باأغلبية 

 التصويت.

  

 

 

 

 

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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   الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين  لجنة

 بالخارج.
 

جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني نظمت 

مبقر اجمللس ندوة  2022نونرب  09يوم الأربعاء  مبجلس املستشارين

" تعبئة مغاربة العامل للمسامهة يف التمنية الاقتصادية حول موضوع 

  .برشاكة مع املركز ادلويل حلل الزناعات، وذكل والابتاكر"

وتاأيت هذه الندوة يف س ياق خطاب صاحب اجلالةل املكل 

محمد السادس مبناس بة افتتاح ادلورة الأوىل من الس نة الترشيعية 

الثانية للولية احلالية واذلي شدد فيه جالةل املكل عىل رضورة تعزيز 

 مواكبة الكفاءات واملواهب العالقة بني مغاربة العامل وبدلمه الأصيل عرب

املغربية ابخلارج ودمع مبادراهتم ومشاريعهم، وكذا حتفزي الش باب 

 .وحاميل املشاريع من املغاربة املقميني ابخلارج، عىل الاس تفادة من الفرص املتعددة لالستامثر اليت يتيحها بدلمه الأم

ياس يون اإىل جانب ممثيل اجلالية املغربية، من وقد مكنت أأشغال هذه الندوة، اليت حرضها فاعلون قانونيون وس  

 .الضوء عىل الرهاانت املرتبطة بتعبئة مغاربة العامل للمسامهة يف التمنية الاقتصادية والابتاكر ابململكةتسليط 

 الس يدة ميني يف اخلارج مبجلس املستشارينقالت رئيسة جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين واملغاربة املق هذا الإطار  ويف

ن جملس املستشارين يطرح هذا النقاش من أأجل تسليط الضوء عىل أ ليات تعزيز وتسهيل وترسيع مسامهة  انئةل مية التازي، اإ

 .مغاربة العامل يف التمنية ل س امي يف جمال الاستامثر

الية اليت تقدهما اجلالية وأأبرزت الس يدة التازي أأن الفاعلني يف اجملالني الس يايس والإعاليم يولون أأمهية للتحويالت امل

ولكن من املهم تقدير الإسهام الالمادي ملغاربة العامل من خالل كفاءاهتم البارزة يف خمتلف اجملالت ومناصب املسؤولية "املغربية، 

 ".املهمة اليت يشغلوهنا يف القطاعات املقاولتية والس ياس ية والعلمية والفكرية كذكل

ىل أأن اجلالية املغربية  واعتربت قوة انمعة، ل تقدر بمثن، ورضورية لتعزيز ادلبلوماس ية "رئيسة جلنة اخلارجية اإ

، داعية اإىل ابتاكر وتطوير أ ليات ترشيعية وأ ليات أأخرى جديدة مثل الوساطة "املغربية وحتقيق التمنية الاقتصادية للمغرب

 .ملوالتحكمي لتعزيز جاذبية املغرب أأمام مغاربة العا
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية: 

 بقاعة الندوات. مبارشة بعد اجللسة العامة 2022 نونرب 15 الثالاثء 

 .2023لس نة املالية ل  50.22لرشوع يف مناقشة مواد مرشوع قانون املالية رمق ا 

 

 2022 نونرب 16 الأربعاء: 

 بقاعة الندوات. عىل الساعة العارشة صباحا 

 .2023لس نة املالية ل  50.22واصةل مناقشة مواد مرشوع قانون املالية رمق م 

 مبقر بنك املغرب. عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 

جامتع اللجنة مع بنك املغرب واجملموعة املهنية لبنوك املغرب دلراسة موضوع " أ ليات متويل الأبناك للمقاولت ا 

 الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة".

 
   لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية: 

  8ابلقاعة  الساعة احلادية عرشة صباحاعىل  2022 نونرب 16الأربعاء . 

اض ر بتنظمي معليات مجع التربعات من العموم وتوزيع املساعدات لأغ 18.18راسة مرشوع قانون رمق د  

طار قراءة اثنية(  .خريية )يف اإ

 .ا وعنارصها وتوابعها وذخريهتاهئالنارية وأأجزا لأسلحةاب يتعلق 86.21ن رمق ودراسة مرشوع قان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة...برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقت  

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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   تعبئة  موضوع  رئيس مجلس المستشارين يفتتح أشغال ندوة حول "
 مغاربة العالم للمساهمة في التنمية االقتصادية واالبتكار"،

 

جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين نظمت 

يوم الأربعاء  واملغاربة املقميني مبجلس املستشارين

مبقر اجمللس ندوة حول موضوع  2022نونرب  09

تعبئة مغاربة العامل للمسامهة يف التمنية الاقتصادية "

املركز ادلويل حلل "برشاكة مع ، وذكل والابتاكر"

 ".الزناعات

، اليت وقد متزيت أأشغال هذه الندوة

وس ياس ية وممثلني عن حرضهتا فعاليات قانونية 

ن الانفتاح عىل القضااي اليت هتم واليت أأكد فهيا أأ ، ابللكمة الافتتاحية لرئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة اجلالية املغربية،

جتاه وطهنا، مغاربة العامل يثري اهامتم النخب واملواطنني ومغاربة العامل أأنفسهم، لفتح النقاش حول حقوق اجلالية املغربية ودورها 

ُمنّّبا اإىل جتاوز اجلانب الس يايس واملصلحي الضيق املتعلق بدور مغاربة العامل يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والتفكري فهيم 

 ."موردا اقتصاداي"مكغاربة قبل أأن يكونوا 

اإىل جتاوز الصور المنطية املرتبطة ابجلالية املغربية، اليت ختزتهلم يف ثنائية قضاء  ويف هذا الس ياق، دعا الس يد ميارة

كفاعلني جيب أأن نعي جيدا دور اجلالية داخل املغرب وخارجه ونتلكم عن "العطةل الصيفية والتحويالت املالية، مربزا أأنه 

 ".ينية خمتلفةاجليل الثالث اذلي أأصبح حبمك الواقع حيمل جنس يتني مبشارب ثقافية ود

كيف ميكن لنا مكغاربة أأن نعئب هذه الطاقات وحنرص عىل تمنية ارتباطها باأرض الوطن " وتساءل يف هذا الس ياق

، مؤكدا عىل أأمهية هذا النقاش اذلي يفتح جمللس املستشارين أأفقا ملهامه من أأجل الاقرتاب من قضااي مغاربة "والزتاهما كذكل؟

ىل املؤسسات   .الس ياس ية والتفاعل بشاأهنا، وبشاأن التحدايت املطروحة مثل الإدماج والأمنالعامل ونقلها اإ

يف املائة من اجلالية املغربية تستمثر يف  2,9أأن  وخبصوص مسامهة مغاربة العامل يف الاستامثر، أأبرز الس يد ميارة

وهو ما يدفعنا لنجعلهم جزءا من صنع القرار الس يايس "املغرب ل س امي يف جمال العقار، ابلرمغ من املشالك اليت يعرفها، 

طار هذه ادلينامية اليت يعرفها املغرب لس امي القانون الإطار املتعلق ابلستامثر نّوها ابدلور اذلي تضطلع ، م "والاقتصادي يف اإ

 .به اجلالية املغربية يف اخلارج لتقدمي صورة عن مغرب التسامح والقبول ابلآخر

 

 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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   وفد برلماني عن لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلسي
التف اعلي بمجلس  النواب والمستشارين، يشارك في أشغال الحوار  

 .حقوق االنسان بجنيف
 

يشارك وفد برملاين عن جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان 

مبجليس النواب واملستشارين، مضن الوفد املغريب املشارك يف أأشغال احلوار 

طار اجلوةل الرابعة من أ لية الاس تعراض ادلوري الشامل،  التفاعيل يف اإ

مبجلس حقوق الانسان  2022نونرب 12و 8وذكل خالل الفرتة ما بني 

  جبنيف.

 مض الوفد الربملاين عن جملس املستشارين الك من:و

  املستشار احملرتم الس يد عزيز مكنيف، رئيس جلنة

 العدل والترشيع وحقوق الانسان؛

 نسان؛  املستشارة احملرتمة الس يدة ش اميء الزمزايم، اخلليفة الأوىل لرئيس جلنة العدل والترشيع وحقوق الإ

 املستشارة احملرتمة الس يدة سلمية الزيداين، أأمينة جلنة العدل والترشيع وحقوق الانسان؛ 

 .املستشار احملرتم الس يد محمد بلفقيه، عضو جلنة العدل والترشيع وحقوق الانسان 

 وعن جملس النواب الك من:

 النائبة احملرتمة الس يدة خدجية أأولباشا؛ 

 ي؛النائبة احملرتمة الس يدة حورية ديد 

 النائبة احملرتمة الس يدة ربيعة بوجا؛ 

  .احملرتمة الس يدة عويشة زلفى 

ن هذا احلوار التفاعيل، اذلي من املنتظر أأن تناقش فيه  دوةل اململكة املغربية يف مجيع جمالت حقوق  127واإ

الثابت اذلي انهتجته اململكة الانسان الس ياس ية واملدنية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية، ليشلك مناس بة لإبراز اخليار 

 املغربية يف جمال حقوق الانسان والهنوض هبا جتس يدا للرؤية الاسرتاتيجية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه وأأيده.

الرائدة للمملكة املغربية يف جمال حقوق الإنسان، ومدى الزتاهما كام يعد هذا الاس تعراض فرصة لتقامس التجربة  

ابلتفاقيات الأممية والاجراءات اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات املقدمة خالل الاس تعراضات السابقة واليت تعهدت مبتابعهتا، 

آخر تطورات حقوق الانسان يف بالدان.   ابلإضافة لتسليط الضوء عىل أ
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   وفد برلماني مغربي يشارك بشرم الشيخ  … 27كوب

في اجتماع حول دور البرلمانات في التصدي للتغيرات  
 .المناخية

 
 

 من جمليس النواب شارك وفد برملاين مغريب

برشم  2022نونرب  13 يوم الأحدواملستشارين 

يف اجامتع نظمه الاحتاد الربملاين ادلويل عىل  مرص/الش يخ

(، خصص لبحث دور 27هامش مؤمتر املناخ )كوب 

  .الربملاانت يف التصدي للتغريات املناخية

 لك من: عن جملس املستشارينومض الوفد 

  ،آيت ميك الس يد املستشار كامل أ

 عن فريق التجمع الوطين للأحرار.

  الأصاةل واملعارصة.الس يد املستشار حسن مشيس، عن فريق 

وشهدت جلسات الاجامتع نقاشات مكثفة بني الربملانيني واخلرباء من أأحناء العامل حول س بل تفعيل وحشد اجلهود 

  .العاملية ملاكحفة ظاهرة تغري املُناخ، وما ميكن للربملاانت القيام به للحد من ظاهرة الاحتباس احلراري

طار مداخلته يف هذا الاجامتع الربملاين العاملي   املستشار كامل أأيت ميك ابلختاللت املناخية الس يد ذكر ويف اإ

اليت يعيشها العامل وتداعياهتا من خالل اضطراب دوائر الإمداد مبنتجات الطاقة الأحفورية واملنتجات البرتولية والغاز الطبيعي، 

ضافة كام حث املشاركني يف هذا الاجامت نتاج طاقة خالية من الكربون اإ ىل اإ ع عىل رضورة التنفيذ الفعال لسرتاتيجية هتدف اإ

 اإىل ترسيع تطوير الطاقات املتجددة من أأجل حتقيق احلياد الكربوين.

ىل أأن مؤمتر الأطراف الس نوي هو أأمه جتمع دويل بشاأن تغري املناخ، وهو جتمع للقادة واملرشعني  وجتدر الإشارة اإ

 واجملمتع املدين من مجيع أأحناء العامل لإجياد حلول مشرتكة لتعزيز العمل املنايخ. والعلامء
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   لالتحاد   44المؤتمر  مشاركة مجلس المستشارين في أعمال
 .البرلماني اإلفريقي

 

 

 

أأشغال املؤمتر  2022نونرب  10اختمتت مساء يوم امخليس 

نونرب مبدينة  10و 9لالحتاد الربملاين الإفريقي، اذلي نظم يويم  44

 فيكتوراي فالز بزمبابوي مبشاركة وفد برملاين مغريب. 

 نونرب بلكامت 9يوم الأربعاء  افتتحت الأشغال صباحو 

، وزير ادلوةل امللكف Richard Mayoترحيبية للكمن الس يد

بشؤون الأقالمي جبمهورية الزمبابوي، و الس يد محمد عيل محيد الرئيس 

، رئيس Jacob Mudendaالس يد للجنة التنفيذية لالحتاد و  السابق

 Canstantinoالس يد ة الوطنية جبمهورية الزمبابوي، و امجلعي

Chiwengaن خاللها عىل ، انئب رئيس مجهورية زمبابوي، أأكدوا م

 دوره يف تقوية العالقات بني ادلول الإفريقية.مهية هذا اللقاء و أأ 

ىل  وخالل اجللسة الافتتاحية أألقى الوفد املغريب لكمة ابمس الربملان املغريب، أأكد فهيا عىل أأن لكفة الإرهاب تنضاف اإ

ة الأمن الغذايئ، والهجرة، حبيث أأن هذه لكفة التحدايت الأخرى اليت تواهجها القارة الإفريقية، املتعلقة ابلتغريات املناخية ومشلك

ذ توسع من مساحات الهشاشة الاجامتعية والفقر،  جياد الرتبة اخلصبة لالإرهاب والتطرف العنيف، اإ التحدايت يه اليت تسامه يف اإ

ذ جيب القضاء عىل جذور هذه الآفة، والعمل عىل حماربة الفقر واجلهل من خالل دمع التمنية املس تدامة.   اإ

 بذجيات استباقية حملارصة الإرهاب ون الوفد املغريب كذكل عىل أأمهية دور الربملاانت الإفريقية يف دمع اسرتاتي أأكد و 

يديولوجيات التطرف، حبيث ينبغي عىل املرشعني، اعامتد ترشيعات وطنية، جتعل م تؤطر اكحفة الإرهاب تمت وفق القانون و اإ

 .تاملمتلاكية املواطنني و مرشوعة من أأجل حامالتدخالت الأمنية، اليت تظل 

طار ماكحفة هذه الآفة، حبيث منذ س نة و   قدم الوفد املغريب جتربة اململكة املغربية اليت تتوفر عىل خربات كبرية يف اإ

رهابية و  200طنية أأكرث من فككت الأهجزة الأمنية الو  2002 ذ تسامه بشلك  500أأحبطت حوايل خلية اإ مرشوع خترييب، اإ

طار التعا ل تعمتد املقاربة املغربية عىل اجلانب الأمين فقط للقضاء ت حمط تقدير دويل، وون ادلويل، حبيث أأصبحفعال يف اإ

 .ادلينيةد كذكل عىل اجلوانب الاجامتعية و عىل الإرهاب، بل تعمت

فريقيا يه معركة الإ غري دد الوفد املغريب عىل أأن القوى شو  فريقية، جيب أأن تدرك أأن املعركة ضد الإرهاب يف اإ

امجليع. ويف اخلتام أأكد الوفد املغريب عىل أأن الأفارقة حيب أأن ل يستسلموا لالإرهاب، بل جيب أأن يتضامنوا من أأجل القضاء 

  عىل هذه الآفة.
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، الرئيس السابق للجنة التنفيذية بتقدمي الس يد عيل حوميدقام عد ذكل بو 

، الأمني  Idi Gado Boubacarتقريره أأمام اجللسة العامة، مث قدم بعد ذكل الس يد 

ن عىل جلنتني وو فامي بعد، توزع النواب احلارض  2022العام لالحتاد أأنشطته لس نة 

الانضامم ة اثنتني، اللجنة الس ياس ية، اليت اختار الس يد املستشار اخمللول محمد حرم

التمنية املس تدامة، اليت انضم لها الس يد املستشار خلهين الكرش، لها، و جلنة الاقتصاد و 

التطرف العنيف: كيفية التخفيف الربملاانت يف ماكحفة الإرهاب و  "مسامهةحبيث قدمت اللجنة الأوىل للنقاش مرشوع قرار حول 

آاثر هذه الآفة من خ "الآاثر الاقتصادية و قدمت اللجنة الثانية للنقاش مرشوع قرار حول ، و الرش يد"الل احلمك ادلميقراطي من أ

 الاجامتعية لالإرهاب عىل الساكن: كيفية زايدة قدرهتم عىل الصمود".

تعديالت املرشوعني مجموعة من ال  تبادل الآراء ووهجات النظر بني أأعضاء الاحتاد الربملاين الإفريقي، عرف وبعد

 هبا أأعضاء الوفد املغريب يف اللجنتني. تقدم مشلت، عدة مقرتحات

كذا تقريري نونرب، و  8اليت اكنت قد عقدت اجامتعها يوم الثالاثء " جلنة النساء"تقرير قدم نونرب  10يوم امخليس و 

 الإفريقي.اين من طرف النواب أأعضاء الاحتاد الربملا اعامتده متدية، أأمام اجللسة العامة، حبيث اللجنتني الس ياس ية والاقتصا

وعد م، كام مت كذكل حتديد Idi Gado Boubacarرمسيا جتديد عهدة الأمني العام لالحتاد، الس يد مت فامي بعد و 

 .2023للمؤمتر، حبيث ستنعقد مبدينة نيايم، عامصة النيجر، خالل شهري أأكتوبر ونونرب  45وماكن انعقاد ادلورة 

، رئيسة جملس الش يوخ جبمهورية زمبابوي Mabel Chinomonaويف ختام أأشغال هذه ادلورة مت انتخاب الس يدة 

اد(، اليت تؤكد عىل من النظام الأسايس لالحت 6، فقرة 10كرئيسة جديدة للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي حسب )املادة 

 أأن مؤمتر الرؤساء ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية يف أأعقاب لك دورة من دوراته العادية.

بشاأن تعزيز س بل التباحث خالهل  مت، الاكمريوين ثنائيا مع الوفد أأجرى الوفد املغريب لقاء ىل هامش هذه ادلورةعو 

 التعاون وادلمع املتبادل وتوطيد العالقات بني الطرفني.

 الوفد املشارك يف هذه الأشغال عن جملس املستشارين لك من: وقد مض

 محمد حرمة: عضو فريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب؛ الس يد املستشار اخمللول 

 .الس يد املستشار خلهين الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل 
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   النصفية في  مجلس المستشارين يشارك في عملية مراقبة االنتخابات

 .الواليات المتحدة األمريكية
 
 

 

شارك الس يد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطين 

الكرمي اهلمس عن فريق  للأحرار مبجلس املستشارين والس يد عبد

املعارصة يف معلية مراقبة الانتخاابت النصفية يف الولايت الأصاةل و 

 نونرب اجلاري. 8املتحدة الأمريكية اليت جرت يوم الثالاثء 

طار العالقات املمتزية اليت جتمع   وتاأيت هذه املشاركة يف اإ

يف أأوراب،  لربملانية ملنظمة الأمن والتعاونجملس املستشارين ابمجلعية ا

حيث يعترب املغرب، البدل الوحيد من رشاكهئا من أأجل التعاون، 

ىل جانب عدد من ادلول اإ مت انتدابه لمتثيل هذه املنظمة، اذلي 

ثر الا دعوة رمسية من الإدارة وربية يف مراقبة معلية الاقرتاع، عىل اإ

 .الأمريكية

وولييت بلك من واش نطن العامصة  ملية الانتخابية يف مجيع مراحلهاوقد لكف الس يدان املستشاران مبراقبة جمرايت الع 

الاجاميل لهذه الانتخاابت، ومدى الزتاهما ابملعايري ادلولية مرييالند، وعند انهتاء هممهتا رفعا تقريرا تفصيليا يتضمن تقيميهام فريجينيا و 

 للزناهة والشفافية الانتخابية.
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