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   28/2022اجتماع المكتب رقم 

 2022نونبر   14ليوم اإلثنين  

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة، ومشاركة  2022نونرب  14عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 الأعضاء السادة:

 النائب الأول للرئيس؛ :             حنني محمد 

 النائب الثاين للرئيس؛         :            أأمحد اخشيشن 

 النائب الثالث للرئيس؛ :   فؤاد القادري 

  حماسب اجمللس؛ :                  بد الإهل حفظيع 

  اجمللس؛ حماسب :   ميلود معصيد 

 ني اجمللس؛أأم :            مصطفى مشارك 

 أأمني اجمللس :   جواد الهاليل. 
 

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

 النائب الرابع للرئيس؛ :                 املهدي عمثون 

  النائب اخلامس للرئيس؛ :         بد السالم بلقشور الس يد ع 

 اجمللس؛ حماسب :           محمد سامل بمنسعود 

  أأمينة اجمللس  :                   فقيهصفية بل. 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 مرشوع قانون املالية 

   للس نة املالية  50.22 ابلإعالن عن التوصل مبرشوع قانون املالية رمق 01/28/2022قرار رمق

ىل اللجنة ادلامئة اخملتصة.2023 حالته اإ  ، واإ

  للس نة املالية  50.22ضع اجلدوةل الزمنية دلراسة مرشوع قانون املالية رمق بو  02/28/2022قرار رمق

ىل اجامتع لندوة الرؤساء، يوم الثالاثء 2023 مت التفاق  حبيثللتداول حول املوضوع،  2022نونرب  15، وادلعوة اإ

 عىل توزيع الأجل اخملصص لدلراسة بني اللجان ادلامئة واجللسات العامة، اكلآيت:

 ىل غاي  دراسة مرشوع قانون املالية يف جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية؛ :2022نونرب  16 ةاإ

  ىل  17الفرتة املمتدة من مواصةل دراسة مرشوع قانون املالية ومناقشة مشاريع  :2022دجنرب  02نونرب اإ

 املزيانيات الفرعية أأمام اللجان ادلامئة؛

  الساعة العارشة والنصف صباحا: ادلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون ، ابتداء من 2022دجنرب  05الإثنني

  املالية أأمام اجللسة العامة.

 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

   قرارين الصادرين عن احملمكة ابلإعالن يف اجللسة العامة عن منطوق ال 03/28/2022قرار رمق

ثر الاقرتاع اذلي أأجري يف ادلس تورية خبصوص منازعات تتعلق ابنتخاب أأعضاء يف ا  :2021أأكتوبر  05جمللس، اإ

 :ــ، القايض ب2022أأكتوبر  25الصادر بتارخي  22/200القرار الأول رقـم  -أأ 

  ،لغاء انتخاب لك من الس يد عز ادلين زكري والس يدة أأمال العمري عضوين يف جملس املستشارين اإ

جراء انتخاابت جزئية لشغل املقعدين برمس الهيئة الناخبة املكونة من ممثيل املأأجورين، والأ  مر ابإ

 من القانون التنظميي املتعلق مبجلس املستشارين؛ 92الشاغرين، طبقا للامدة 

  لغاء انتخاب الس يدات والسادة ميلود معصيد ونور ادلين سليك ومينة ىل اإ ورفض الطلبات الرامية اإ

الاقرتاع، وتصحيح النتاجئ الإدرييس وبوشعيب علوش ومرمي الهلواين يف نفس  محداين وفاطمة

  احلسابية اليت أأعلنهتا جلنة الإحصاء؛

 .لغاء انتخاب الس يدة سلمية زيداين يف الاقرتاع املذكور ىل اإ   ورفض الطلب الرايم اإ

لغاء انتخاب الس يد أأمحد الصغري، بـرمس 2022نومفرب 04الصادر بتارخي  201/22القرار الثاين رقـم  -ب ، القايض ابإ

جراء انتخاب -اخـبة ملمـثيل املنظمـات املهـنية للمشغـلني الأكرث متثيلية ابدلائرة الانتخابية "سوسالهيـئة الن ماسة"، والأمر ابإ

 جزيئ خبصوص املقعد اذلي اكن يشغهل.

  2022نونبر   22 /665العدد  -النشرة الداخلية 
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



4 
 

 

 

 الترشيع 

   بعقد جلسة عامة ترشيعية يوم  04/28/2022قرار رمق

ابلس ياسة العامة،  بعد اجللسة الشهرية املتعلقة 2022نونرب  22الثالاثء 

مبثابة ميثاق الاستامثر، مع تنظمي مناقشة املرشوع  03.22اإطار رمق –لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون 

 .2022نونرب  15يف اجامتع ندوة الرؤساء ليوم الثالاثء 

 الأس ئةل الشفهية 

   نونرب  15لثالاثء ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم ا 05/28/2022قرار رمق

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، اخملصصة ملساءةل الس يد وزير العدل، والس يد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي  2022

الأويل والرايضة، والس يدة وزيرة الس ياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي والتضامين، برئاسة الس يد أأمحد 

 يس، والس يدة صفية بلفقيه يف أأمانة اجللسة.اخشيشن النائب الثاين للرئ 

 

   حاةل أأربعة طلبات لتناول اللكمة يف هناية جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم  06/28/2022قرار رمق ابإ

ىل احلكومة قصد حتديد املوقف مهنا وفقا لأحاكم املادة 2022نونرب  15الثالاثء  من النظام ادلاخيل للمجلس،  168، اإ

 وتتعلق ب:

 وساطة والتحكمي التجاري، تقدم به الس يد رئيس فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب؛مراكز ال 

  اس مترار الاحتجاجات بقطاع التعلمي وتأأثريها عىل الزمن املدريس للمتعلمني، تقدم به املستشار الس يد خادل

 السطي؛

 طلبان تقدم هبام عىل ارضاابت عدد من املهن القضائية وتأأثري ذكل عىل السري العادي ملرفق العداةل ،

 أأعضاء مجموعة العداةل الاجامتعية واملستشارة الس يدة لبىن علوي. التوايل

ت عن تعذر جتاوهبا مع هذه الطلبات.( ىل احلكومة داخل الأجل احملدد، واليت عربر  )أأحيلت اإ

 تقيمي الس ياسات العمومية 

   لس ياسات العمومية للس نة الترشيعية بتحديد حماور اجللسة الس نوية لتقيمي ا 07/28/2022قرار رمق

 اجلارية، يف اجامتع املكتب املقبل.

 شؤون تنظميية 

   ابلإعالن يف اجللسة العامة، عن انتداب أأعضاء فريق الاحتاد املغريب  08/28/2022قرار رمق

 للشغل، املستشار الس يد "نور ادلين سليك" رئيسا لهذا الفريق. 
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 العالقات اخلارجية 

    عىل تلبية ادلعوة  ابملوافقة 09/28/2022رمق قرار

املوهجة من الس يد س يدي محمد تونيس، رئيس برملان اجملموعة الاقتصادية 

لقاء لكمة يف  فريقيا )س يدايو(، للس يد رئيس جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة، للمشاركة واإ دلول غرب اإ

ملنظمة الربملانية اجلهوية، واليت ستنعقد بأأبوجا، مجهورية نيجرياي لهذه ا 2022فعاليات افتتاح ادلورة الثانية برمس س نة 

  .2022نونرب  28الفيدرالية، يوم 

 قضااي للمتابعة 

 
 خمرجات امللتقى الربملاين الرابع للجهات:

 

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

 هر دجنرب املقبل.وادي اذلهب، يف ش 
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 :لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
 

هناء املناقشة التفصيلية ملواد مرشوع  بعد سلسة من الاجامتعات عىل مدى الأس بوع املايض، متكنت اللجنة من اإ

 .2023للس نة املالية  50.22قانون املالية رمق 

ىل الساعة الثانية القادم من ال دجنرب  02قررت حتديد يوم امجلعة  وجدير ابذلكر أأن اللجنة ساعة العارشة صباحا اإ

السبت )عىل أأن يعقد اجامتع يف اليوم املوايل عرشة زوالا كأجل لإيداع الفرق واجملموعات الربملانية لتعديالهتا حول املرشوع، 

والتصويت عىل اجلزء الأول من مرشوع القانون املايل لس نة  دجنرب( عىل الساعة العارشة صباحا للبت يف هذه التعديالت 03

2023. 

اليت هذا وسترشع اللجنة ابتداء من يومه الثالاثء بعد جلسة الأس ئةل الشفهية يف دراسة مشاريع املزيانيات الفرعية 

 وذكل مبناقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الاقتصاد واملالية. تدخل يف اختصاصها

 

مع بنك املغرب واجملموعة املهنية لبنوك ا ثالثيا اجامتع 2022 نونرب 16 الأربعاءت اللجنة يوم عقد أأخرى ومن هجة

 " أ ليات متويل الأبناك للمقاولت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة".املغرب دلراسة موضوع 

 

 

   لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية: 
 

 تضمن جدول أأعامهل دراسة مرشوعي القانونني التاليني:  2022 نونرب 16الأربعاء ا يوم عقدت اللجنة اجامتع

  راض بتنظمي معليات مجع التربعات من العموم وتوزيع املساعدات لأغ 18.18مرشوع قانون رمق

طار قراءة اثنية(  .خريية )يف اإ

 وتوابعها وذخريهتاهئا وعنارصها النارية وأأجزا ابلأسلحة يتعلق 86.21ون رمق مرشوع قان. 

وقد صادقت اللجنة ابلإجامع عىل املرشوع الأول املتعلق جبمع التربعات، فامي قدم الس يد وزير ادلاخلية عرضا 

طار املناقشة العامة مث جواب الس يد الوزير، عىل أأن تواصل  حول املرشوع الثاين تلته تدخالت السادة املستشارين يف اإ

 ا املرشوع لحقا.اللجنة مسطرة املصادقة عىل هذ

 

 

 

 

 

 

 

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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   2022نونبر   22الثالثاء: 
 

 :الاقتصاديةجلنة املالية والتخطيط والتمنية 

 قاعة عاكشة. بعد اجللسة العامة

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الاقتصاد واملالية.  ⮚

 جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية:

 قاعة الندوات. س ئةل الشفويةبعد جلسة الأ  

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي واملاء. ⮚

نسان:  جلنة العدل والترشيع وحقوق الإ

 .5القاعة  بعد جلسة الأس ئةل الشفوية 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ابلعالقات مع الربملان. ⮚

 

 2022  نونبر 23  األربعاء: 
 

 جلنة املالية والتخطيط والتمنية الإقتصادية:

 .8القاعة   الساعة الثالثة بعد الزوال

 .املليكدراسة مرشوع املزيانية الفرعية للبالط  ⮚

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لرئاسة احلكومة. ⮚

 .8القاعة   الساعة اخلامسة مساء

رة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ابلستامثر والالتقائية وتقيمي دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزا   ⮚

 الس ياسات العمومية.

 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية:

 . 5لقاعة الساعة الثالثة بعد الزوالا

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية. ⮚

 

ة...برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقت  

والمؤقتة....   
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 جية:جلنة القطاعات الانتا

 قاعة عاكشة. الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

 الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت.مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة دراسة  ⮚

 جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية:

 قاعة الندوات. الساعة الثالثة بعد الزوال

 ة الفرعية لوزارة ادلاخلية.دراسة مرشوع املزياني ⮚

نسان:  جلنة العدل والترشيع وحقوق الإ

 .3القاعة  الساعة الثانية بعد الزوال  

عادة الإدماج. ⮚  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ

 2022  نونبر 24  الخميس: 
 جلنة املالية والتخطيط والتمنية الإقتصادية:

 قاعة عاكشة.  صباحا الساعة العارشة

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ. ⮚

 قاعة عاكشة.  الساعة الثلثة بعد الزوال

 .2023دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط للس نة املالية   ⮚

 قاعة عاكشة.  الساعة السادسة مساء

ة الفرعية جمللس النواب ودراسة مرشوع املزيانية الفرعية جمللس املستشارين للس نة املالية دراسة مرشوع املزياني ⮚

2023. 

 جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية:

 قاعة الندوات. الساعة الثالثة بعد الزوال 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك. ⮚

نسان:جلنة العدل والترش    يع وحقوق الإ

 .5القاعة  الساعة ااحلادية عرشة صباحا 

  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمحامك املالية. ⮚
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 2021نونبر   26  الجمعة: 
  جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية:

 قاعة الندوات. عىل الساعة العارشة صباحا

 .2023لتعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر للس نة املالية دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا ⮚

 

 ملحوظة:

 الربانمج وقاعات الاجامتعات قابل للتغيري.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجلس المستشارين
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 . يقوم بزيارة عمل للمغرب  رئيس مجلس الشيوخ البروندي
 

 قام لس املستشارين الس يد النعم ميارةبدعوة كرمية من رئيس جم

 SINZOHAGERA روندي الس يدو يس جملس الش يوخ البرئ 

Emmanuel  عىل رأأس  طوال الأس بوع املايض، وذكلبزايرة معل لبالدان

 وفد برملاين هام.

 بسلسةل املباحثاتوقد اس هتل الوفد الربملاين البوروندي زايرته 

ستشارين الس يد رئيس جملس امل  مع 2022نونرب 15الثالاثء  اليت أأجراها يوم

تناولت واليت رئيس جملس النواب الس يد راش يد الطالب العلمي ميارة، و  النعم

طار و س بل تفعيل وتعزيز العالقات الربملانية املغربية البأأساسا  روندية يف اإ

ىل توطيد وتوس يع تعاوهنام الثنايئ خاصة يف اجملالت الاقتصادية  سعي البدلين اإ

جلنة املالية والتخطيط قاء اذلي مجع رئيس لفضال عن ال هذا واملؤسساتية،

نظريه ب  الس يد مولي مسعود أأكناو والتمنية الاقتصادية مبجلس املستشارين

 .مبجلس الش يوخ البوروندي

عقد لقاءات مع أأعضاء يف  أأيضا برانمج هذه الزايرة وتضمن

وم الوفد الربملاين، يف الي مث انتقل، 2002نونرب 16يوم الأربعاء  املغربية احلكومة

مبعية رئيس جملس املستشارين الس يد  عقدمدينة العيون حيث  ذاته، اإىل

بزايرات ميدانية لبعض ، كام قام ثيل السلطات احمللية واملنتخبنيمع مم نونرب  18وامجلعة  17امخليس  يويممعل لقاءات  النعم ميارة

قتصادية والاجامتعية اليت تعرفها الأقالمي مظاهر التمنية الامجمل واملؤسسات العمومية لالطالع، عن كثب، عىل  املشاريع التمنوية

  واس تقرار. هدوءمن به اجلنوبية للمملكة يف ظل ما تنعم 

 كام قام الوفد الوفد البوروندي بعد ذكل بزايرة مماثةل ملدينة أأاكدير.

 

ميانويل س يزنو اكريا، أأشاد رئيس جملس الش يوخ جبمهورية بوقد  عيون، ابل  2022نونرب  17 يوم امخليسوروندي، اإ

 ابدلينامية التمنوية اليت تشهدها الأقالمي اجلنوبية للمملكة، لس امي مدينة العيون.

  

اقتصادية -وقال الس يد س يزنو اكريا، يف ترصحي للصحافة عقب جوةل قام هبا اإىل مجموعة من الأوراش السوس يو  

ن مدينة العيون تشهد تطورا يف العديد من الق طاعات، لس امي الصحة والتعلمي والرايضة، واليت بعامصة الصحراء املغربية، "اإ

 حتقق العيش الكرمي للساكنة احمللية".

 

 

 

 

 

ق ات الخارجية...أنشطة الرئاسة/ العال  

والمؤقتة....   
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أأن هذه الزايرة شلكت فرصة  اف الس يد س يزنو اكريا،وأأض  

جنازها مبدينة العيون، معربا  لالطالع عن قرب عىل املشاريع التمنوية اليت يمت اإ

جعابه جبودة البنيات التحية    واملشاريع التمنوية املبتكرة يف خمتلف اجملالت.عن اإ

ىل أأن املغرب متكن من حتقيق مس توى جد همم يف جمال    وأأشار اإ

الالمتركز، كام يتضح من خالل تفويض مجموعة من الصالحيات للسلطات 

  احمللية واجلهوية، اليت تركز عىل تعزيز التمنية وتلبية احتياجات الساكنة احمللية.

يف هذا الس ياق، عن رغبة بالده يف الاس تفادة من وأأعرب،   

رساء س ياسة لمركزية فضىل يف بوروندي.   التجربة املغربية هبدف اإ

وذكرر الس يد س يزنو اكريا، من هجة أأخرى، بأأن مجهورية   

  بوروندي واململكة املغربية تربطهام عالقات تعاون وصداقة وأأخوة متينة.

النعم ميارة، أأن زايرة جملس الش يوخ البوروندي للعيون تندرج  الس يد تشارينهجته، أأبرز رئيس جملس املس من   

طار تعزيز العالقات الثنائية، ويف س ياق مذكرة تفامه موقعة بني جملس املستشارين وجملس الش يوخ البوروندي.  يف اإ

عيون مكرنته من الإطالع وأأضاف الس يد ميارة، يف ترصحي مماثل، أأن زايرة رئيس جملس الش يوخ البوروندي ملدينة ال   

طار المنوذجعىل العديد من املنجزات اليت  قالمي اجلنوبية، اذلي أأعطى انطالقته جالةل  حتققت يف اجلهة، يف اإ التمنوي اجلديد للأ

جناز 47املكل محمد السادس، مذكرا بأأن جاللته أأبرز، يف خطابه السايم مبناس بة ختليد اذلكرى الـ   للمسرية اخلرضاء، مس توى اإ

 املشاريع التمنوية يف هذه الأقالمي.

وأأكد الس يد ميارة أأن هذه الزايرة تعكس كذكل واقع التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف الأقالمي اجلنوبية للمملكة،   

  مضيفا أأن هذه اجلهود تشلك مصدر اعزتاز ابلنس بة لساكن الصحراء املغربية.

ا ابلقنصل العام البوروندي ابلعيون بنيامني انداكيجاميان وأأعضاء من الوفد وقام الس يد س يزنو اكريا، اذلي اكن مرفوق 

 الربملاين البوروندي، بزايرة جملموعة من املشاريع التمنوية سواء مهنا املنجزة أأو اليت يف طور الإجناز واليت تشمل املركز الإستشفايئ

ىل القرية الرايضية واملس بح الأومليب والقاعة متعددة اجلامعي ولكية الطب والصيدةل ومدينة املهن والكفاءات، ابلإضا فة اإ

 التخصصات وخمترب البحث التابع جلامعة محمد السادس بفم الواد، وحمطة حتلية مياه البحر، وامليناء الفوسفاطي.

واكن رئيس جملس الش يوخ البوروندي عقد، يف وقت سابق، لقاء مع رئيس اجمللس امجلاعي للعيون، مولي   

 ودل الرش يد. محدي
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   رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس
 .مجلس الشيوخ البروندي

 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يومه 

مبقر اجمللس رئيس جملس الش يوخ الربوندي  2022نونرب  15الثالاثء 

اذلي يقوم بزايرة SINZOHAGERA Emmanuelالس يد 

 دان عىل رأأس وفد برملاين هام.معل لبال

وخالل هذا الاس تقبال، اذلي حرضه السفري الربوندي 

ابلرابط، أأجرى اجلانبان مباحثات هامة تناولت س بل تفعيل وتعزيز 

ىل توطيد  طار سعي البدلين اإ العالقات الربملانية املغربية الربوندية يف اإ

 واملؤسساتية. وتوس يع تعاوهنام الثنايئ خاصة يف اجملالت الاقتصادية

بزايرة الوفد   يف البداية رحب الس يد النعم ميارة

طار تنفيذ مضامني مذكرة التفامه املوقعة  الربوندي اليت تدخل يف اإ

بني اجمللسني، مذكرا ابلزايرة الناحجة اليت قام هبا اإىل مجهورية بروندي خالل شهر ش تنرب املايض حيث ترأأس أأشغال اللقاء 

فريقيا والعامل العريب)أأس ياك( كام أأجرى لقاءات ممثرة مع التشاوري التاسع لراب طة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

جعابه ابلشعب الربوندي اذلي يواصل بلك ثبات مسريته عىل درب التمنية الاقتصادية   املسؤولني الربونديني، معربا ابملناس بة عن اإ

 .والاجامتعية وتعزيز املسار ادلميوقراطي

وأأضاف الس يد الرئيس أأن العالقات الأخوية القوية بني البدلين والشعبني الصديقني جيب أأن تكون حافزا ملزيد من 

حاكم التنس يق وتبادل التجارب واخلربات يف لك اجملالت ذات الاهامتم املشرتك، مشددا  العمل بغية تقوية التعاون املؤسسايت واإ

شارة الاشقاء يف برونديعىل أأن جملس املستشارين يضع خربته  ول س امي ما  وجتربته يف التعاطي مع القطاعات احليوية رهن اإ

 يتصل ابلإدارة والطاقات املتجددة والالمركزية واجلهوية املوسعة اليت حققت فهيا بالدان خطوات هممة.

 املس تقبل القريب، وعرب الس يد الرئيس يف الس ياق عن أأمهل يف أأن تسهم هذه الزايرة يف حتقيق نتاجئ ملموسة يف

رادة وقدرة الس يد   عىل امليض قدما يف هذا الاجتاه. SINZOHAGERA Emmanuelمعراب عن ثقته ابإ

وبعد أأن قدم للوفد الربوندي رشوحات حول تركيبة جملس املستشارين وخصوصياته والأدوار ادلس تورية املنوطة 

لتجاذابت الس ياس ية، حتدث الس يد النعم ميارة عن الهنضة به ومعهل ادلؤوب لتحقيق املصاحل العليا للوطن بعيدا عن ا

الاقتصادية والاجامتعية اليت تعرفها بالدان يف عهد جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا واليت سامهت يف تعزيز العيش 

 املشرتك واحلفاظ عىل الكرامة الانسانية للمواطن املغريب.
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ىل الوضعية ادلولية الصعبة الناجتة ومن هجة أأخرى أأشار الس يد الرئيس  اإ

آاثرها الوخمية  أأساسا عن تداعيات أأزمة كوفيد واس مترار احلرب الروس ية الأوكرانية وأ

عىل الاقتصاد العاملي، فضال عن تبعات التغريات املناخية واس تفحال ظاهرة اجلفاف 

 وغريها من املشألك اليت انعكست سلبا عىل املعيش اليويم للمواطن.

ذا الصدد عرب الس يد الرئيس عن يقينه أأن وطنية املغاربة وتالمح مكوانت الشعب املغريب س متكن من التغلب ويف ه

 ته وحتقيق معدلت المنو املرجوة.عىل هذه الصعوابت العابرة واسرتجاع الاقتصاد لعافي 

عىل نقل هتنئة  حرص رئيس جملس الش يوخ الربوندي من هجته

خفامة الرئيس الربوندي للس يد النعم ميارة بصفته رئيسا لرابطة جمالس الش يوخ 

فريقيا والعامل العريب عىل تنظمي وجناح اللقاء  والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

  التشاوري للرابطة املنظم ابلعامصة بومجبورا.

قوماته وبعد أأن هنأأ الشعب املغريب عىل جناحه يف احلفاظ عىل م

رثه الس يايس خبصوصيته املتجلية يف ادلور احملوري للمؤسسة  التارخيية واإ

نظرة عن التارخي SINZOHAGERA Emmanuelامللكية، قدم الس يد 

ىل الفرتة الراهنة مرورا ابملرحةل  الس يايس الربوندي منذ العهد املليك اإ

عرثات ، وكذا مسار الشعب الربوندي املس متر من أأجل جتاوز الاس تعامرية

املايض الاس تعامري واحلفاظ عىل الوحدة وتالمح مكوانت الشعب الربوندي اذلي متكن، بفضل ذكل، من ختطي العديد من 

 الأزمات املهددة لالس تقرار والامن الرضوريني دلينامية الاستامثر وادلورة الاقتصادية املنتجة.

ىل الأفارقة ودعا املسؤول الربوندي ة املغربية يف احلفاظ عىل الاس تقرار واملقومات التارخيية، الاس تفادة من التجرب اإ

ىل أأن تس تعيد ادلول الافريقية حصوهتا وتعاوهنا من أأجل تعميق التعاون جنوب فريقي -واإ جنوب مبا يسهم يف حتقيق اقتصاد اإ

 مزدهر وتعزيز وتنويع املبادلت التجارية بني البدلان الإفريقية.

أأن رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف  SINZOHAGERA Emmanuelواعترب الس يد 

فريقيا والعامل العريب من شأأهنا أأن تشلك أ لية فعاةل خلدمة هذا التغيري املنشود وتعزيز الوحدة الأفريقية ابعتبارها ركنا أأساسا  اإ

 للتمنية.

تاجئ هممة يف تعزيز القدرات وعرب رئيس جملس الش يوخ الربوندي عن أأمهل يف أأن تسفر زايرته للمغرب عن ن 

والاس تفادة من التجربة املغربية وتعميق التعاون الثنايئ يف جمالت الفالحة ومواهجة التغريات املناخية والتكنولوجيا اجلديدة 

ىل اغتنام الفرص الاستامثرية اليت يتيحها الاقتصاد ال  ربوندي.وس ياسة الالمركزية، داعيا يف هذا الصدد املستمثرين املغاربة اإ

ويف موضوع الوحدة الرتابية للملكة، عرب اجلانب املغريب عن تقديره للموقف الاجيايب لربوندي جتاه قضية الصحراء 

 حل دامئ للزناع املفتعل حول مغربية الأقالمي اجلنوبية. لإجياداملغربية ودمعها املس متر للمملكة جلهودها اخمللصة 

السادة محمد حنني، أأمحد اخشيشن وعبد الإهل حفظي والس يد الأسد  حرض هذا الاس تقبال أأعضاء مكتب اجمللس

 الزروايل الأمني العام للمجلس.
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  استقبال نائب رئيس جمهورية السلف ادور 

 
 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة يومه 

مبقر اجمللس انئب رئيس مجهورية السلفادور  2022نونرب  14الإثنني 

اذلي يقوم حاليا بزايرة معل لبالدان يه الأوىل Felix Ulloaد الس ي

 من نوعها للقارة الافريقية، بصفته انئبا لرئيس امجلهورية.

وخالل هذا اللقاء أأجرى الطرفان مباحثات اس هتلت 

ابلتعبري عن ارتياهحام املشرتك ملس توى وجودة العالقات الس ياس ية 

ني مقر سفارة السلفادور القامئة بني البدلين واليت تعززت بتدش

التحول النوعي اذلي  ابلرابط خالل شهر أأكتوبر املايض مضن مسار

تعرفه عالقات الصداقة والتعاون الثنايئ بفضل ما حتظى به من متابعة 

وعناية كرمية من دلن جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا وخفامة 

 الرئيس السالفادوري.

ورضورة العمل من أأجل توطيد العالقات والرشاكة الاقتصادية وحتفزي  عىل أأمهيةاق وقد شدد اجلانبان يف هذا الس ي

س ياس ية متينة،  طمن رواباإىل مس توى ما جيمع البدلين الصديقني  حىت ترىقاملبادلت التجارية يف خمتلف القطاعات، وذكل 

مؤهالت وفرص كربى للتعاون الثنايئ كام هو يمتتعان مبوقع جيو س يايس ممتزي ويتوفران عىل  خاصة وأأن املغرب والسالفادور

الفالحة، الطاقات املتجددة، البنيات التحتية، الإساكن والس ياحة وغريها، وذكل يف ظل الإماكنيات اليت  يف جمالت الشأأن

 . 2019خارطة الطريق الرابعية اليت وقعها البدلان يف يونيو  تتيحها

يالء البعد الربملاين ماكنة خاصة يف ادلينامية املمتزية للعالقات الثنائية، ويف هذا الإطار أأبرز الس يد النعم ميارة أأمه  ية اإ

معراب عن اس تعداد جملس املستشارين، حبمك موقعه ادلس توري وخصوصياته يف الرتكيبة والاختصاصات وطبيعة انشغالته 

ادرات الكفيةل برتس يخ أأسسه والعمل الاقتصادية والاجامتعية، يف مواكبة مسلسل تطوير هذه العالقات ودمعه بلك املب

 امليداين من أأجل مس تقبل أأفضل ملنظومة التعاون الثنايئ.

طار العناية اخلاصة اليت  وأأكد الس يد الرئيس أأن هذا الاهامتم ابلهنوض ابلعالقات املغربية  السالفادورية يندرج يف اإ

تيجي للمملكة املغربية يقوده جالةل املكل نرصه هللا، جنوب كخيار اسرتا -حييط هبا جملس املستشارين موضوع التعاون جنوب

ىل التجربة املهمة اليت رامكها اجمللس يف احتضان ورعاية احلوار املتعدد الأطراف يف هذا الشأأن خاصة مع دول  وذكل ابلنظر اإ

حراز نتاجئ ملموسة يف تقوية التقارب وتعزيز التفامه امل  تبادل بني ادلول والشعوب أأمرياك الالتينية، اليشء اذلي مكن من اإ

 املعنية يف القضااي اليت تس تأأثر ابهامتهما.
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 Felixنقل انئب رئيس مجهورية السلفادور الس يد  هذا الإطارويف 

Ulloa للس يد النعم ميارة دعوة من نظريه رئيس امجلعية الترشيعية للسالفادور للقيام

رحب هبا الس يد رئيس جملس  بزايرة معل لهذا البدل الصديق، ويه ادلعوة اليت

 املستشارين.

قالمي اجلنوبية  وخبصوص القضية الوطنية، عرب الس يد النعم ميارة، بصفته رئيسا جمللس املستشارين ومنمتيا للأ

السلفادور خبصوص القضية الوطنية، وخصوصا بعد حسب الاعرتاف  النبيل مجلهوريةالصحراوية، عن امتنانه العظمي للموقف 

، وما تال ذكل من تأأكيد متجدد دلمع السلفادور للوحدة الرتابية للمملكة املغربية وملبادرة احلمك 2019الومهية يف يونيو  ابمجلهورية

 اذلايت كحل وحيد، واقعي وسلمي وذي مصداقية للزناع املفتعل حول الصحراء املغربية.
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   ال اجتماع لجنة  أشغ  يشارك فيوفد عن مجلس المستشارين
الشؤون السياسية واألمن وحقوق االنسان التابعة للجمعية  

 .البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط
 

شارك وفد عن جملس املستشارين يف أأشغال اجامتع جلنة 

الشؤون الس ياس ية والأمن وحقوق الانسان التابعة للجمعية الربملانية 

ربعاء املوافق ل لالحتاد من أأجل املتوسط، املنعقد يوم الأ 

  ، مبقر الربملان الأورويب بربوكس يل.16/11/2022

  ويضم الوفد عن جملس املستشارين:

  املستشارة احملرتمة الس يدة هند الغزايل، عضو فريق

  التجمع الوطين للأحرار.

  املستشار احملرتم الس يد محمد زيدوح، عضو الفريق

  الاس تقاليل.

ع عىل النظر يف التوصيات املتعلقة "ابلتحدايت املشرتكة ملنطقة البحر الأبيض املتوسط: وقد مت الرتكزي خالل هذا الاجامت

   التعاون يف جمالت الطاقة والأمن الغذايئ والسالم والاس تقرار.

آاثر الغزو الرويس لأوكرانيا، واذلي يشلك هتديدا  كام انقش املشاركون الوضع يف املنطقة الأورومتوسطية مع الرتكزي عىل أ

خطريا للأمن الغذايئ يف املنطقة بسبب ارتفاع أأسعار املواد الغذائية والطاقة، مما يؤثر بدوره عىل الاس تقرار الس يايس عىل املس توى 

  الإقلميي.

وعرض وفد جملس املستشارين الاسرتاتيجية الوطنية كام التقدم اذلي أأحرزته اململكة املغربية يف جمال الطاقات املتجددة، 

  .2030% من الباقة الكهرابئية الوطنية يف أأفق 52لوغ الهدف لس امي ب

كام معل الوفد عىل توعية ادلول املشاركة بشأأن عواقب تغري املناخ واليت تؤثر بشلك معيق عىل النظام البييئ الطبيعي 

انة وتقليل انبعااثت الغازات والبرشي، حيث دعا اإىل احلد من الأثر الإيكولويج للجميع، وذكل من خالل تبين أأسلوب حياة أأكرث رص

  ادلفيئة.

عالوة عىل ذكل، تناول الوفد عن جملس املستشارين مسأأةل ندرة املياه من خالل تسليط الضوء عىل املبادرات اليت قام 

  اه الرصف الصحي.هبا املغرب، واليت تعمتد اإىل حد كبري عىل تمنية املوارد املائية غري التقليدية، لس امي حتلية مياه البحر ومعاجلة مي

واس تعرض وفد جملس املستشارين كذكل س ياسة الهجرة املغربية اليت هتدف اإىل مساعدة املهاجرين والالجئني، موحضني 

يف هذا الصدد أأن هذه الس ياسة أأسفرت عن محلتني لتسوية الوضع الإداري للأجانب يف وضع غري قانوين، ويه مبادرة غري مس بوقة 

  يف املنطقة.

 ، دعا الوفد اإىل مواصةل التعاون ادلويل يف خمتلف القضااي اليت متت مناقش هتا.وأأخريا
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فرق األغلبية بمجلس المستشارين تنظم يوما دراسيا حول مشروع الق انون  
 .2023المالي للسنة المالية  

 
 

 15يوم الثالاثء فرق الأغلبية مبجلس املستشارين  نظمت

حول مرشوع القانون املايل  ادراس ي لقاء مبقر اجمللس 2022نونرب 

ثراء أأشغاهل  2023للس نة املالية  خرباء قانونيون وفاعلون شارك يف اإ

  .اقتصاديون وس ياس يون

يف س ياق مناقشة جملس  اللقاء ادلرايسويأأيت تنظمي هذا 

املستشارين ملرشوع قانون املالية يف صيغته احملاةل من قبل جملس 

 175بأأغلبية  نونرب اجلاري 11مجلعة ا يوم النواب اذلي صادق عليه

 .صوات

لس امي تكل  2023عىل مرتكزات مرشوع قانون املالية لس نة  وقد اكن هذا اللقاء مناس بة مت خاللها تسليط الضوء  

نعاش الاقتصاد الوطين،  ةاملتعلق تقدم هبا عىل القمية النوعية للتعديالت اليت ت  كام مت التأأكيدبتعزيز أأسس ادلوةل الاجامتعية واإ

 مكوانت اجمللس )الرتابية، الاقتصادية والنقابية( من أأجل جتويد وتدقيق مقتضيات هذا النص.

ن هذا اللقاء ادلرايس يأأيت اإىل جانب  الس يد ناس بة، قال رئيس جملس املستشارينويف لكمة هل ابمل  النعم ميارة، اإ

وتطوير معل اجمللس بشلك يقدم قمية مضافة للعمل  ندوات ولقاءات أأخرى ينظمها اجمللس هبدف جتويد العمل الربملاين

 .يف املائة 65الترشيعي، منو ها يف هذا الس ياق ابلزتام أأعضاء اجمللس حبضور اجللسات الترشيعية بنس بة 

ميارة أأن مثة قضااي متعددة س يحرص اجمللس عىل التفاعل معها وتقدمي تعديالت بشأأهنا، مشريا يف الس يد  وأأبرز

ىل ما أأاثره احملامون ورشاحئ أأخرى من اجملمتع فامي خيص فرض الترضيب، "اذلي جيب عىل اجمللس أأن يش تغل  هذا الس ياق اإ

عداد قوانني املالية  ."عليه للخروج بنتاجئ من شأأهنا مساعدة احلكومة يف الس نوات املقبةل عىل اإ

ىل أأن احلكومة قبلت خالل الس نة املاضية  ستشارين  قدمه جملس امل تعديال 83ولفت رئيس جملس املستشارين اإ

آمال أأن تتفاعل هذه الس نة أأيضا مع التعديالت اليت س يقدهما املستشارون من أأجل جتويد هذا عىل مرشوع قانون املالية ، أ

  .النص

 

 أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية...

والمؤقتة....   
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املرابط امخلار، أأن الس يد  كد رئيس فريق الأصاةل واملعارصةمن هجته، أأ 

وقع مدروس ملزيانية ادلوةل للس نة مرشوع قانون املالية هو قانون تعدادي تقريري وت

ىل أأنه حيمل  نفاقه أأو تتوقع حتصيهل من موارد، لفتا اإ املالية املقبةل وملا تعزتم احلكومة اإ

ملسة تقنية "لكن وفق معادةل س ياس ية بتطويع الأرقام لتتوافق وتامتىش مع ظرفية 

 ."س ياس ية داخلية وخارجية

ن مرشوع قانون املال  الس يد وقال ية جيب أأن يرتمج الالزتام مبا تقدمت به أأحزاب الأغلبية من خالل براجمها املرابط اإ

الانتخابية وبرانجمها احلكويم رمغ الإكراهات املرتبطة مبا هو خاريج، معتربا أأن احلكومة الناحجة "يه اليت جتد توازان وتتعامل مع 

 ."أأي ظرفية

 س ياق دويل مضطرب ويف ظل ظروف غري مس تقرة واعترب أأن "هذا ما ملس ناه يف مرشوع القانون اذلي يأأيت يف

ىل التفكري بشلك جامعي ومد احلكومة ابلتعديالت اليت ت  واليت ل حماةل تؤثر عىل جحم فرضياته"، داعيا مستشاري الأغلبية اإ

جراءاته ابلإجياب عىل حياة املواطنني  .جو د نص املرشوع لتجاوز تداعيات الأزمات ولتنعكس أأرقامه واإ

محمد البكوري، أأن مرشوع قانون املالية يتضمن حزمة  الس يد رئيس فريق التجمع الوطين للأحرار، أأكد من جانبه

جراءات وتدابري ملموسة و"جشاعة"، تس تجيب للس ياقني الوطين وادلويل الذلين ميزيان املرحةل احلالية غري املس بوقة واملوسومة  اإ

 .بـ الاليقني والاضطراب يف ظل ارتفاع الأسعار

ىل املناقشة العلمية  هونو  رئيس فريق التجمع الوطين للأحرار ابملقاربة التشاركية اليت اعمتدهتا احلكومة، داعيا اإ

 .والس ياس ية ملرشوع قانون املالية من أأجل تقدمي "اقرتاحات معقوةل وصائبة" خالل املناقشة التفصيلية للنص الترشيعي ذاته

س املستشارين تطمح اإىل جتويد مرشوع القانون ليك يوفر الرشوط الالزمة البكوري أأن الأغلبية يف جمل الس يد وأأبرز

ىل أأن اللقاء ادلرايس يأأيت يف س ياق زمن ترشيعي ي ترمج الرقابة  للعيش الكرمي مع احلفاظ عىل الاس تقرار الاجامتعي، مشريا اإ

جنازه  .عىل معل احلكومة وتقيمي ما أأجنز وما ميكن اإ

ن هذا اليوم ادلرايس هو الس يد  س تقاليل للوحدة والتعادليةق الامن هجته، قال رئيس الفري عبد السالم اللبار اإ

مثرة تنس يق بني الأغلبية احلكومية اليت برهنت عىل املزيد من التوحيد كحكومة منسجمة وواعدة، مشددا عىل دور جملس 

 .2023املستشارين يف تعميق النقاش حول مرشوع قانون املالية لس نة 

لفريق أأنه بعد مناقشة القانون الإطار املتعلق مبيثاق الاستامثر، "نناقش اليوم قانوان من أأخضم وأأضاف رئيس ا

براز بعض النواقص اليت شابت هذا النص  ."القوانني للبحث واس تنباط جمال تدخلنا واإ

من  اللبار أأن هذا النقاش جيري حبضور خرباء ومتخصصني من أأجل التجاوب مع تفاعالت لك الس يد وأأبرز

احملاس بني املعمتدين واملهندسني واملعامريني والعدول واحملامني مع مرشوع قانون املالية، اإىل جانب التفاعل مع مطلب الزايدة يف 

يالء أأمهية لق  .ااي التشغيل والاستامثر وامحلاية الاجامتعيةضالأجور لبايق رشاحئ املوظفني وترقيهتم، مشددا عىل أأن رضورة اإ
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حول مشروع    مائدة مستديرةتراكي بمجلس المستشارين ينظم  الفريق اإلش
 من زاوية التصور السياسي واالجتماعي. 2023الق انون المالي  

 
 

نظم الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين برشاكة مع            

مائدة  "منظمة أأوكسفام ابملغرب"و "مرصد العمل احلكويم"

اجامتعي ملرشوع قانون "أأي تصور س يايس و  مس تديرة حول موضوع

نونرب اجلاري مبقر  17، وذكل يوم امخليس "2023املالية لس نة 

 .اجمللس

واكنت الغاية من هذه املائدة، اليت متزيت مبشاركة عدد 

اكدمييني، توضيح الأ جامتعيني و س ياس يني والاال فاعلني ال من

 الرهاانت والتحدايت املتحمكة يف راكئز وتوهجات هذا املرشوع.

 
ل لكمته يف اجللسة الافتتاحية لهذا اللقاء ادلرايس وخال

ن قانون املالية يعترب الأداة الإجرائية لرتمجة الأهداف،  ،يوسف أأيذي، رئيس الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارينالس يد قال  اإ

 والزتامات الربانمج احلكويم املتعاقد بشأأنه مع الربملان، ومن خالهل مع الشعب املغريب.

 

عىل مدى مطابقته لتوقعات  تتطلب التوقفمبجلس املستشارين،  2023مناقشة مرشوع القانون املايل  أأنوأأضاف             

نعاش الاقتصاد ال وطين، وتكريس العداةل اجملالية احلكومة والأهداف اليت حددت هل خبصوص ترس يخ راكئز ادلوةل الاجامتعية، واإ

جناز ما تضمنه س يكون يف مس توى هذا الطموح، و  2023ملالية اس تعادة الهوامش املالية، فهل قانون او  هل احلكومة ستس تطيع اإ

قانون املالية من أأهداف؟ خصوصا أأن املعطيات املتوفرة جتعلنا نتعاطى بكثري من احلذر يف قراءتنا ملضامني هذا املرشوع، 

ذا عل  منا بأأن املؤرشات املاكرو اقتصادية لهذه ونتوجس بشأأن صدقية حتقق الفرضيات، اليت اعمتدت علهيا احلكومة خاصة اإ

الس نة توجد يف أأغلهبا يف حاةل سالبة، وهو ما عربت عنه وزيرة الاقتصاد واملالية من خالل عرضها اليت تقدمت به أأمام جلنة 

 املالية والتمنية الاقتصادية مبجلس النواب واملستشارين".

 

ين قال أأيضا: "وهكذا نرى بأأن هناك مجموعة من املؤرشات املقلقة اليت رئيس الفريق الاشرتايك مبجلس املستشار            

لهيا التقلبات املناخية املتسمة  ذا أأضفنا اإ من شأأهنا التأأثري عىل صدقية التوقعات والفرضيات اليت ارتكز علهيا املرشوع، خاصة اإ

كذا الانعاكسات الاقتصادية السلبية للس ياسة بعدم انتظام التساقطات املطرية اليت يعرفها املغرب يف الس نتني الأخريتني، و 

خاصة مع الارتفاع  2ورفع نس بة الفائدة الرئييس اإىل%  5النقدية اليت هنجهتا احلكومة من خالل تعومي ادلرمه يف حدود% 

ي اختذته منظمة الهائل اذلي جسهل ادلولر الأمرييك، وكذا املوجة اجلديدة املنتظرة لرتفاع أأسعار الطاقة خاصة بعد القرار اذل

نتاج حبوايل مليونني برميل يوميا".  " أأوبيك " خبفض الإ
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