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   31/2022اجتماع المكتب رقم 
 2022  دجنبر 05ليوم اإلثنين  

 

 ،ميارة النعمالس يد  رئيس اجمللسبرئاسة اجامتعا  2022دجنرب  05الإثنني عقد مكتب جملس املستشارين يوم 

 السادة:ومشاركة الأعضاء 

 ؛للرئيس الأول النائب :                  حنني محمد 

 النائب الثاين للرئيس؛ :                  أأمحد اخشيشن 

 النائب الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 ؛اجمللس حماسب :             سامل بمنسعود محمد 

 ؛اجمللس حماسب :                   الإهل حفظي عبد 

 ؛اجمللس حماسب :     معصيد ميلود 

 

 :دةا، الس يدة والسعن املشاركة يف هذا الاجامتع اعتذرفامي 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  النائب اخلامس للرئيس؛ :  الس يد عبد السالم بلقشور 

 ؛اجمللس ةأأمين              :              بلفقيه صفية 

 ؛أأمني اجمللس :                  مشارك مصطفى 

 أأمني اجمللس :    الهاليل جواد. 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 عجامتالقرارات الصادرة عن الا

 الترشيع 

    ابلتفاق عىل رئاسة وأأمانة اجللسات  01/31/2022قرار رمق

ثنني  ،العامة  2023للس نة املالية  50.22ة رمق املاليمرشوع قانون لدلراسة والتصويت عىل ، 2022دجنرب  05املربجمة يوم الإ

 ابتداء من الساعة العارشة والنصف صباحا، اكلتايل:

  :تقدمي تقرير جلنة املالية واملناقشة العامة ملرشوع قانون املالية.اجللسة العامة الأوىل 

 :الس يد النعم ميارة، رئيس جملس املستشارين؛ الرئاسة 

  من النظام ادلاخيل للمجلس. 65وفقا لأحاكم املادة  ميلود معصيدأأمانة اجللسة: الس يد 

 التصويت عىل مواد اجلزء الأول من مرشوع قانون املالية.  :اجللسة العامة الثانية 

  دري، النائب الثالث للرئيس؛اقالرئاسة اجللسة: الس يد فؤاد 

 من النظام ادلاخيل للمجلس. 65وفقا لأحاكم املادة  : محمد سامل بمنسعودأأمانة اجللسة 

  :تفسري التصويت. عىل مرشوع قانون املالية برمته مث  اجلزء الثاين والتصويت مناقشةاجللسة العامة الثالثة 

 رئاسة اجللسة: الس يد محمد حنني، النائب الأول للرئيس؛ 

 من النظام ادلاخيل للمجلس. 65 : الس يد عبد الإهل حفظي وفقا لأحاكم املادةأأمانة اجللسة 

   حاةل 02/31/2022قرار رمق  بشأأن حامية 173يوافق مبوجبه عىل التفاقية رمق  93.21مرشوع قانون رمق " ابإ

عسار صاحب معلهم،  ، املعمتدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ادلولية يف دورته التاسعة 1992مس تحقات العامل عند اإ

اإىل  -املودع ابلأس بقية دلى مكتب اجمللس من دلن الس يد رئيس احلكومة – "1992يونيو  23املنعقدة جبنيف يف  والس بعني،

وتوزيعه عىل مكوانت اجمللس والإعالن عن التوصل به يف مس هتل  ،وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج جلنة اخلارجية

 .2022 دجنرب 06الثالاثء يوم جلسة الأس ئةل الشفهية ل 

   الأس ئةل بعد جلسة  2022 دجنرب 06الثالاثء يوم بعقد جلسة عامة ترشيعية  03/31/2022قرار رمق

لدلراسة والتصويت عىل ، والس يدة صفية بلفقيه يف أأمانة اجللسة أأمحد اخشيشن النائب الثاين للرئيسبرئاسة الس يد ، الشفهية

 النصوص اجلاهزة التالية:

  م وتوزيع املساعدات يقيض بتنظمي معليات مجع التربعات من العمو  18.18مرشوع قانون رمق

طار قراءة اثنية( لأغراض خريية   ؛)يف اإ

  ؛اها وتوابعها وذخريهتزاهئا وعناص يتعلق ابلأسلحة النارية وأأج 86.21مرشوع قانون رمق 

  طار قراءة اثنيةيتعلق برتبية الأحياء املائية البحر  84.21مرشوع قانون رمق  ؛(ية، )يف اإ

  همنة املرشد الس يايح املتعلق بتنظمي 05.12بتغيري القانون رمق  19.22مرشوع قانون رمق.  
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  ىل اجامتع ندوة الرؤساء 04/31/2022قرار رمق يوم  ابدلعوة اإ

، لتنظمي املناقشة رشة والنصف صباحااعالالساعة  عىل 2022دجنرب  06الثالاثء 

 املذكورة. ابجللسة الترشيعية

 الأس ئةل الشفهية 

   بصفة 2022دجنرب  06لسة الأس بوعية للأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء بعقد اجل  05/31/2022قرار رمق ،

 .الساعة احلادية عرشة والنصف صباحا عىلاس تثنائية، 

   2022دجنرب  06ليوم الثالاثء  ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية 06/31/2022قرار رمق ،

والس يدة صفية بلفقيه يف أأمانة  أأمحد اخشيشن النائب الثاين للرئيسالس يد برئاسة ، وزير ادلاخليةملساءةل الس يد اخملصصة 

 اجللسة.

 

 للمتابعة:

 :اللجان ادلامئة 

  .دراسة مشاريع املزيانيات الفرعية أأمام اللجان ادلامئة 

 العالقات اخلارجية 

  منتدى مراكش الربملاين الاقتصادي للمنطقة  ـــلأ خر الرتتيبات التنظميية املتعلقة ابحتضان اجمللس"

 .2022دجنرب  08و 07يويم  راكشاملزمع عقده مبدينة م الأورومتوسطية واخلليج"
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 .جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين جاهزة 
 
 
 

 06الثالاثء  يوم جملس املستشارين عقد

ئاسة بر  جلسة عامة ترشيعية 2022دجنرب 

س الس يد أأمحد اخلليفة الثاين لرئيس اجملل

عىل مشاريع القوانني  صادق خاللها  اخشيشن

 التالية:

  18.18مرشوع قانون رمق 

يقيض بتنظمي معليات مجع 

التربعات من العموم وتوزيع 

املساعدات لأغراض خريية. 

طار قراءة اثنية(  )يف اإ

  يتعلق ابلأسلحة النارية وأأجزاهئا وعناصها وتوابعها وذخريهتا. 86.21مرشوع قانون رمق 

  طار قراءة اثنية(يتعلق برتبية الأحياء  84.21مرشوع قانون رمق  املائية البحرية. )يف اإ

  املتعلق بتنظمي همنة املرشد الس يايح 05.12بتغيري القانون رمق  19.22مرشوع قانون رمق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمومية...الجلسات    

والمؤقتة....   
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  نتاجية.جلنة القطاعات  الإ

 

  التاسعة والنصف صباحا قاعة الندواتالساعة  2022دجنرب  13الثالاثء. 

  40.19"مرشوع قانون رمق  حولوزارة الانتقال الطايق والتمنية املس تدامة لتعميق النقاش  بتعاون مع لقاء درايستنظمي 

املتعلق بضبط قطاع الكهرابء  48.15املتعلق ابلطاقات املتجددة والقانون رمق  13.09يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 

حداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء   .''واإ
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 المنتدى البرلماني االقتصادييحتضن فعاليات    مجلس المستشارين"  

 .األورومتوسطي والخليجي"
 
 
 

نظم جملس املستشارين وبرملان البحر الأبيض             

فعاليات "املنتدى الربملاين الاقتصادي  (PAM)املتوسط

امخليس و  07 الأربعاء يويم وذكلالأورومتوسطي واخلليجي"، 

 .مبدينة مراكش 2022 دجنرب 08

جملس  اس تضافهذا املنتدى، اذلي  وقد انكب

املستشارين دورته الأوىل تقديرا وعرفاان خبربته الوطنية 

قلميية الواسعة، عىل استرشاف معامل منوذج جديد يف  والإ

حلاحا عىل  التعامل مع القضااي الاقتصادية والبيئية الأكرث اإ

املنطقتني الأورومتوسطية واخلليجية، خاصة يف ظل وضعية 

س مترار تفامق تداعيات احلرب الروس ية الأوكرانية عىل مجمل القطاعات الاقتصادية يف لك والاليقني مع ا ابلضطرابدولية تتسم 

 .دول العامل

نشاء منطقة  ويف ضوء ذكل، وهبدف تعزيز فرص اإ

 متتاقتصادية تاكملية بني ادلول الأورومتوسطية ودول اخلليج، 

مناقشة عدة مواضيع ذات راهنية ملحة ويف طليعهتا الأمن 

من والتحول الطايق، التغريات املناخية وقضااي البيئة، الغذايئ، الأ 

الثورة الصناعية الرابعة، التاكمل الاقتصادي واملايل، التفاواتت 

قلميية، الس ياحة املس تدامة والنقل البحري، وذكل من طرف  الإ

بدلا ينمتون للمنطقتني الأورومتوسطية واخلليجية  31برملانيني من 

ي املس توى من رجال الأعامل وممثيل وكذا أأحصاب املصلحة رفيع

 .الأاكدميية املعنية واجملمتع املدين الأوساط

 

 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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 منتدى  “إلى جعل    في افتتاح المنتدى    السيد ميارة يدعو

” مراكش البرلماني االقتصادي للمنطقة األورومتوسطية والخليج
 .مركز تفكير مشترك من أجل المستقبل

 
دعا رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة  

ىل مأأسسة  منتدى مراكش الربملاين الاقتصادي للمنطقة "اإ

تفكري ، والارتقاء به ليصبح مركز "الأورومتوسطية واخلليج

 .مشرتك من أأجل املس تقبل

وقال الس يد ميارة يف لكمة هل يف افتتاح ادلورة 

ي مأأسسة منتدى  نا طموح كبري ف"ل التأأسيس ية للمنتدى 

واخلليج،  مراكش الربملاين الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية

والارتقاء به ليصبح مركز تفكري مشرتك من أأجل املس تقبل، 

والعمل سواي من أأجل متكينه من املوارد املالية والبرشية الالزمة 

لضامن اش تغاهل ادلامئ، ليصبح منصة مؤسساتية منتجة للأفاكر، ومتكن من متابعة ادليناميات التمنوية املشرتكة ورصد لك 

قلميي متقدم للتعاون الاقتصادي وتبادل اخلربات عىل املس توايت الترشيعية والتجارية املامرسات الفضىل الكف  يةل ابنبثاق منوذج اإ

 ".واملالية

شارات قوية عىل عزم املنطقتني عىل بناء جيل جديد من "وأأكد أأن هذا املنتدى  يشلك حلظة اترخيية لإعطاء اإ

ر الطاقات املشرتكة والاس تفادة من الفرص الكبرية ومواهجة التحدايت اجلسور الاقتصادية والتمنوية واحلضارية، من أأجل حتري

املطروحة عىل الأجندة املشرتكة، بأأسلوب جديد مبين عىل الفعالية والتمنية املشرتكة والأثر الاجيايب عىل الشعوب، وذكل 

 ".راحب-وفق مبدأأ راحب

وعيا منه  ،رة التأأسيس ية ملنتدى مراكشادلو  وعرب رئيس جملس املستشارين عن اعزتاز اجمللس ابحتضان هذه

بأأمهية الرشاكة الاسرتاتيجية بني املنطقة الأورومتوسطية واخلليج، وكتجس يد فعيل حلرص اململكة املغربية حتت القيادة الرش يدة 

املشرتكة املنصفة  ، عىل املسامهة الفعاةل يف ادليناميات الاقلميية اجلادة ودفع جعةل التمنيةلصاحب اجلالةل املكل محمد السادس

 .والشامةل

كام أأعرب عن يقينه بأأن هذا اللقاء س ميكن من تقيمي الوضع احلايل للرشأاكت والفرص، وس يقدم الأولوايت اجلديدة 

حد  .اث منطقة اقتصادية أأكرث تاكمال بني ادلول الأورومتوسطية واخلليجيةللتعاون الاقتصادي بني املنطقتني ويسترشف أ فاق اإ
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يف هذا الس ياق الظروف  الس يد الرئيس واس تحرض

بوقة اليت ينعقد يف ظلها الاقتصادية واجليو س ياس ية غري املس  

مؤكدا أأن المك الكبري من التحدايت اذلي تنطوي عليه  ،املنتدى

يسائل قدراتنا امجلاعية عىل تعزيز التكتالت اجلهوية والاقلميية "

ام عاملي جديد للتعاون العادل واستامثر مؤهالتنا املشرتكة يف بناء نظ

حداث نقةل نوعية يف النظام الاقتصادي  واملنصف، القادر عىل اإ

العاملي، وتأأسيس منوذج جديد للرشأاكت بني دول الشامل ودول 

اجلنوب، من أأجل خدمة املصلحة الفضىل للبرشية وتعزيز حقوق 

  ".شعوبنا يف العيش الكرمي والرفاه والازدهار

ن أأمانة "وقال  تعزيز السمل والأمن والرفاه والازدهار العاملي تطوقنا أأخالقيا كربملانيني ومسؤولني، وهو ما يلزمنا اإ

نضاج رشوط انبثاق جيل جديد من  بتسخري لك الطاقات واجلهود من أأجل بناء أأجندة مشرتكة من أأجل املس تقبل، هدفها اإ

صحية والطاقية، والعمل عىل تعزيز أ ليات التعاون ادلويل بشلك ائية وال ذوالاجامتعية وتقوية الس يادة الغ احلقوق الاقتصادية

جيعل العالقات بني دول العامل مبنية أأساسا عىل الاحرتام املتبادل لس يادة بدلاننا وسالمة أأراضهيا والالزتام ابملبادئ الفضىل 

نسانية والأثر الفعيل وامللموس للتعاون عىل املواطنات واملواطنني  .”لالإ

أأن العالقة الاقتصادية بني املنطقتني الأورومتوسطية واخلليجية، ل زالت دون طموحات التاكمل  وبعد أأن جسل

ىل التفكري  150الاقتصادي املنشود، حيث أأن جحم املبادلت التجارية بني املنطقتني ل يتجاوز  مليار دولر، دعا الس يد ميارة اإ

حياء مسار برشلونة وتوس يع نطاقه  ابتاكرجل من أأ  "أ لية للحوار الاسرتاتيجي الاقتصادي"يف اإطالق  مهنجية جديدة لإعادة اإ

حداث منطقة تبادل حر بني أأورواب واخلليج  والتقوية املؤسساتية لالحتاد من أأجل املتوسط واس تئناف املفاوضات من أأجل اإ

جل الرتافع املشرتك يف مسار قابةل للتوسع مس تقبال لتشمل دول الضفة اجلنوبية للبحر الأبيض املتوسط، وكذا التنس يق من أأ 

 .اإصالح منظمة التجارة العاملية، لدلفاع عن املصاحل التجارية عىل املس توايت الربملانية واحلكومية واملتعددة الأطراف

جناح هذه املسارات ارة، ينبغي العمل عىل مواكبهتا مبجموعة من التدابري التقنية يلس يد م ، يضيف اومن أأجل اإ

، أأبرزها التفكري يف اإحداث صندوق استامثر أأورومتوسطي خليجي، توجه اعامتداته لتقوية الربط اللوجيس يت البيين واللوجيستية

 (Genova)بني املنطقتني وتمثني اخلريطة املينائية املشرتكة خاصة املثلث اللوجيس يت مليناء طنجة املتوسط وميناء جينوى

 .وميناء جبل عيل
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، العمل عىل توس يع الس يد ميارة يضيفكام يتعني، 

التوطني املشرتك للأنشطة الاقتصادية من أأجل انبثاق سلسةل قمية 

أأورومتوسطية خليجية مودلة للقمية املضافة وللفرص للك مقاولت 

املنطقة. جبانب العمل عىل تعزيز تبادل املامرسات الفضىل 

املرتبطة الاقتصادية واخلربات، خاصة يف املهن العاملية اجلديدة 

 العميقابذلاكء الاصطناعي وصناعة الرقاقات الإلكرتونية والتعمل 

(Deep learning)  والصناعات الفضائية وأأساليب تدبري وتطوير

 )startups.( املقاولت الناش ئة املبتكرة

طارها املؤسسايت والقانوين بني املنطقتني س ميكن من فتح أ فاق جديدة دلولنا  وأأكد أأن تطوير املبادلت التجارية واإ

مجيعا، وذكل من خالل توس يع المتوقع عىل مس توى الأسواق العاملية وولوج مقاولتنا ملنطقة التبادل احلر ابلقارة الافريقي ومنطقة 

 .(MERCOSUR)والسوق املشرتكة للجنوب امليكوسور التبادل احلر ل س يا والباس يفيك

وأأعرب يف هذا الس ياق، عن اس تعداد اململكة املغربية للمسامهة يف لك ادليناميات اليت من شأأهنا تقوية الرشأاكت 

نطقتني والرصيد وذكل انطالقا من قوة الرشأاكت الاسرتاتيجية لبالدان مع امل "الاقتصادية بني املنطقتني الأورمتوسطية واخلليجية، 

 ".احلضاري للعالقات الانسانية املشرتكة وتطابق وهجات النظر يف امللفات املشرتكة

، اعترب الس يد ميارة أأنه ل ميكن لالقتصاد وحده التجسري بني الشعوب واحلضارات عىل الرمغ من من هجة أأخرى

ىل  كذكل يف مواهجة اخملاطر احمليطة بنا من قبيل الهتديدات  العمل عىل توحيد اجلهود"أأمهيته الكربى يف تقريب املصاحل، داعيا اإ

 ".الإرهابية املتفامقة يف حميطنا اجليواسرتاتيجي

رص الصفوف من أأجل جتفيف منابع متويل الارهاب وحماربة لك أأشاكل دمعه من "وحث يف هذا الإطار عىل 

خرية اليت أأصبحت تتحالف مع الارهابيني وجتار اخملدرات املتطرفة وامجلاعات الانفصالية، هذه الأ  ةالإيديولوجيطرف التيارات 

وحىت جتار الأعضاء البرشية واملهربني ملس اس تقرار عدد كبري من دولنا، وتواصل بشلك مقيت اس تعامل الأطفال يف الزناعات 

 معو  ."املسلحة وهتديد السمل والأمن والاس تقرار
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 البرلماني االقتصادي  ل المنتدى  السيد النعم ميارة يختتم أشغا
 .للمنطقة األورومتوسطية والخليج

 
مبراكش،  2022دجنرب  08يوم امخليس اختمتت 

فعاليات ادلورة التأأسيس ية ملنتدى مراكش الربملاين الاقتصادي 

للمنطقة الأورو متوسطية واخلليج اذلي اس تضافته املدينة 

 . (دجنرب 8و 7امحلراء عىل مدى يومني )

ويف لكمة هل خالل اجللسة اخلتامية للمنتدى، نوه 

رئيس جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة، ابملس توى العايل 

اذلين توفقوا يف تناول القضااي والأس ئةل "لإسهامات املتدخلني، 

ىل أأن هذا الأمر مكن "املطروحة عىل طاوةل النقاش مضن أأشغال هذا املنتدى من زوااي خمتلفة من استرشاف مساكل ، مشريا اإ

قامة منطقة اقتصادية أأورومتوسطية خليجية وحتقيق تاكمل اقتصادي  تعزيز التعاون الإقلميي بني بدلان املتوسط واخلليج وس بل اإ

 .جنوب أأكرث فاعلية وأأكرث اس تدامة -شاملجنوب و  -جنوب 

اخلليج العريب واملتوسط فضاء  وجدد رئيس جملس املستشارين التأأكيد عىل أأمهية أأن يتوىخ هذا التاكمل جعل فضاء

سالم واس تقرار واكتفاء، من خالل دمع وتعزيز التعاون التجاري والاستامثري واملايل، ولكن أأيضا من خالل اإطالق حوار 

 .س يايس وتعاون أأمين واجامتعي وثقايف والتبادل املنتظم للمعلومات واخلطط يف لك جمالت التعاون

ىل القمة العربية الأوروبية  اجلالةل املكل محمد السادس يفوذكر الس يد ميارة بتأأكيد صاحب  اخلطاب اذلي وهجه اإ

عىل اس تعداد اململكة املغربية الاكمل لالخنراط، بلك جدية وتفاعلية، يف أأية دينامية جديدة من شأأهنا أأن ترتقي ابحلوار "الأوىل 

لعممي عىل بدلان املنطقتني، ويسهم يف حتقيق طموحات العريب الأورويب اإىل مس توى تعاون حقيقي وجمدي، مبا يعود ابلنفع ا

 ".وتطلعات شعوهبام

وبعد أأن مثن اكفة اخلالصات والتوصيات اخلتامية املنبثقة عن هذا املنتدى، عرب الس يد ميارة عن أأمهل وطموحه يف 

كتنا يف تنظميه عىل حنو دوري واس مترارية رشا” “منتدى مراكش الربملاين الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية واخلليج"مأأسسة 

 ".ومنتظم

ومتزيت اجللسة اخلتامية بتقدمي خالصات اجللسات الست للمنتدى، وكذا تالوة التوصيات اليت لكلت أأشغال هذا 

 معو .امللتقى من طرف الس يد بدرو رويك، رئيس برملان البحر الأبيض املتوسط

 
 

 
  2022  دجنبر 13 /668العدد  -النشرة الداخلية

 

 

 مجلس المستشارين
 

 



12 
 

 
 
 

   المشاركون في منتدى مراكش يدعون إلى ضمان تكامل
 .اقتصادي أكثر فعالية للمنطقة األورومتوسطية والخليجية

 
دعا املشاركون يف املنتدى 

قة الأورومتوسطية الاقتصادي الربملاين للمنط

 2022دجنرب  08 يوم امخليسواخلليجية 

مبراكش، اإىل ضامن تاكمل اقتصادي أأكرث فعالية 

للمنطقتني، قادر عىل الصمود أأمام العوامل 

 .اخلارجية

املشاركون، يف التوصيات وجّدد 

اليت تّوجت أأشغال ادلورة التأأسيس ية للمنتدى، 

اذلي نظمه عىل مدى يومني، جملس 

حداث نقةل نوعية يف معاجلة التحدايت الاجامتعية (PAM) املستشارين وبرملان البحر الأبيض املتوسط ، التأأكيد عىل أأمهية اإ

 .عىل املنطقة الأورومتوسطية واخلليجية والاقتصادية الرئيس ية واملتعلقة ابملناخ اليت تؤثر

ىل تعزيز عالقاهتا التجارية واملالية،  ودعوا، من هجة أأخرى، مجيع ادلول الأعضاء يف برملان البحر الأبيض املتوسط اإ

والامتناع عن الرسوم امجلركية واحلصص وغريها من الإجراءات اليت ميكن أأن تعرقل معلية التاكمل الاقتصادي للمناطق 

 .ورومتوسطية، ابلتعاون مع املؤسسات الأوروبية والعربية ذات الصةلالأ 

، اإىل جانب ”حزمة جنيف“ورّحب املشاركون بنتاجئ املؤمتر الوزاري الثاين عرش ملنظمة التجارة العاملية وما يسمى 

عاملية احلالية، ُمسّجلني، ابرتياح، الصفقة اليت توسطت فهيا الأمم املتحدة ومبادرة البحر الأسود للتخفيف من أ اثر أأزمة الغذاء ال

 .نتاجئ املؤمتر السابع والعرشين للأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ

زاء التوقعات الاقتصادي البعيد يف ة الرهيبة عىل املديني املتوسط و وعرّب املشاركون يف املنتدى عن قلق معيق اإ

 عن الارتفاع غري املس بوق يف أأسعار الطاقة والغذاء والاضطراب احلايل لسالسل القمية العاملية املنطقة، وتفامق التضخم النامج

 معو .والركود املايل العاملي اذلي يلوح يف الأفق
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