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   03/2023اجتماع المكتب رقم 
 2023يناير   16ليوم اإلثنين  

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة، ومشاركة  2023يناير  16عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 ء:الس يدة والسادة الأعضا

 النائب الأول للرئيس؛ :                 محمد حنني 

 النائب الثاين للرئيس؛ :       أأمحد اخشيشن 

 النائب الثالث للرئيس؛ :        فؤاد القادري 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                املهدي عمثون 

 اجمللس؛ حماسب :                محمد سامل بمنسعود 

  حماسب اجمللس؛ :                بد الإهل حفظيع 

 أأمينة اجمللس.     :         صفية بلفقيه 

   

 فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع السادة:

  النائب اخلامس للرئيس؛ :      عبد السالم بلقشور 

  اجمللس؛ حماسب :      ميلود معصيد 

 أأمني اجمللس؛ :      مصطفى مشارك 

 أأمني اجمللس. :       يلجواد الهال 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 :خمرجات امللتقى الربملاين الرابع للجهات 

    ابملوافقة عىل الرتتيبات التنظميية املتعلقة  01/03/2023قرار رمق

يناير  26هب يوم امخليس وادي اذل-ابلندوة املوضوعاتية اليت سينظمها اجمللس برشاكة مع مجعية هجات املغرب جبهة ادلاخةل

2023 . 

 

 :العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

 

   ابلبت يف اجامتع املكتب املقبل يف ترش يحات الفرق واجملموعات الربملانية ابجمللس،  02/03/2023قرار رمق

طار جتديد الثلث الثاين لأعضاء هذه احملمكة، عقب انهتاء الأجل احملدد لإيداع  لنتخاب عضو واحد ابحملمكة ادلس تورية، يف اإ

 عىل الساعة الثالثة زوالا. 2023يناير  17الرتش يحات يوم الثالاثء 

   حاةل تقرير الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض رئيس النيابة العامة املتعلق بتنفيذ  03/03/2023قرار رمق ابإ

الترشيع وحقوق الإنسان والفرق واجملموعات وأأعضاء ، اإىل جلنة العدل و 2021الس ياسة اجلنائية وسري النيابة العامة برمس س نة 

 اجمللس غري املنتس بني.

 

 الترشيع 

   النظام ادلاخيل يف ابلإعالن عن توصل اجمللس واختاذ ابيق الإجراءات املنصوص علهيا  04/03/2023قرار رمق

 للمجلس، بشأأن مقرتحات القوانني التالية:

  املتعلق ابلرتحال الرعوي وهتيئة وتدبري اجملالت الرعوية واملراعي  113.13رمق مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون

يناير  09الغابوية؛ )تقدم به املستشار الس يد محمد سامل بمنسعود عضو فريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب، بتارخي 

2023). 

  4) 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216مقرتح قانون يقيض بتعديل وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

حداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاعد. )تقدم به املستشار الس يد محمد البكوري مبعية 1977أأكتوبر  ( املتعلق ابإ

 .(2023يناير  09ابيق أأعضاء فريق التجمع الوطين للأحرار، بتارخي 

  يتعلق بتـنظيـم التـكويـن املس متر لفائدة أأجراء  60.17من القانون رمق  20مقرتح قانون يقيض بتعديل وتمتمي املادة

القطاع اخلاص وبعض فئات مس تخديم املؤسسات واملقاولت العمومية والأشخاص الآخرين غري الأجراء اذلين 

يزاولون نشاطا خاصا؛ )تقدم به املستشار الس يد محمد البكوري مبعية ابيق أأعضاء فريق التجمع الوطين للأحرار، 

 .(2023يناير  10بتارخي 
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    بعقد جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء  05/03/2023قرار رمق

مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشفهية، برئاسة الس يد أأمحد اخشيشن  2023يناير  17

النائب الثاين للرئيس والس يدة صفية بلفقيه يف أأمانة اجللسة، لدلراسة والتصويت 

 عىل:

  جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق                           يتعلق بتحديد رشوط واإ

طار قراءة)  اثنية(؛ يف اإ

  املتعلق  48.15املتعلق ابلطاقات املتجددة والقانون رمق  13.09بتغيري وتمتمي القانون رمق  40.19مرشوع قانون رمق

حداث الهيئة الوطنية لض   بط الكهرابء؛بضبط قطاع الكهرابء واإ

  نتاج اذلايت للطاقة الكهرابئية. 82.21مرشوع قانون رمق  يتعلق ابلإ

  عىل الساعة الثانية  2023يناير  17اجامتع ندوة الرؤساء يوم الثالاثء ابدلعوة اإىل  06/03/2023 قرار رمق

 عرشة والنصف زوالا، لتنظمي املناقشة يف اجللسة الترشيعية املذكورة أأعاله.

 

 

  الشفهيةالأس ئةل 

    2023يناير  17ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  07/03/2023قرار رمق ،

برئاسة الس يد أأمحد اخشيشن النائب الثاين للرئيس والس يدة صفية بلفقيه يف أأمانة اجللسة، ملساءةل لك من الس يد وزير 

والس يد وزير التجهزي واملاء، والس يدة وزيرة التضامن والإدماج الاجامتعي الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة، 

 والأرسة.

    حاةل الطلبات اليت توصلت هبا رئاسة اجمللس لتناول اللكمة يف هناية جلسة  08/03/2023قرار رمق ابإ

ىل احلكومة لتحديد املوقف مهنا، طبقا لأح2023يناير  17الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  من النظام  168اكم املادة ، اإ

 ادلاخيل جمللس، واملقدمة من قبل:

 " مس تجدات احلوار الاجامتعي القطاعي بوزارة التجهزي واملاء منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل، حول

ت احلكومة عن عدم اس تعدادها للتفاعل مع الطلب.(يف ظل الاحتقان اذلي تعرفه الوزارة  "، )عربر

 اس مترار مقاطعة خمتلف العمليات الرتبوية وانعاكس ذكل عىل السري العادي خادل السطي، حول " املستشار

ت احلكومة عنللمؤسسات التعلميية رمغ توقيع اتفاق مع النقاابت التعلميية  (.عدم اس تعدادها للتفاعل مع الطلب ". )عربر
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 العالقات اخلارجية 

   املشاركة يف أأشغال  ابملوافقة عىل 09/03/2023قرار رمق

ىل  23دورة برملان أأمرياك الوسطى املزمع عقدها جبمهورية غواتاميل، خالل الفرتة املمتدة من   .2023يناير  27اإ

 

 خمتلفات 

   بتلبية دعوة الس يدة وزيرة التضامن والادماج الاجامتعي والأرسة بشأأن  10/03/2023قرار رمق

اإىل  17عزيز املساواة بني اجلنسني"، املزمع تنظميها خالل الفرتة املمتدة من حضور ورشة معل حول "دور الربملاانت يف ت

 ابلرابط. 2023يناير  19

 

 للمتابعة:

 

 أأنشطة اشعاعية 

    2023فرباير  21تنظمي املنتدى الربملاين للعداةل الاجامتعية يوم الثالاثء. 
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  ل المواقف  جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان حو
 األخيرة للبرلمان األوروبي تجاه بالدنا

 

ثر املواقف الأخرية الصادرة عن الربملان الأورويب  عىل اإ

َاه بالدان، عقد الربملان املغريب مبجلس يه يوم  جلسًة  2023يناير  23جتج

ترأأسها لك من الس يد راش يد الطاليب العلمي رئيس جملس  مشرتكة

َل خاللها ئيس جملس املستشارينالنواب والس يد النعم ميارة ر  ، تََدخَّ

رؤساءج وممثلو خمتلِف الفرق واجملموعات الربملانية والربملانيون غري 

  املنتس بني.

وقد أأصدر الربملان املغريب يف ختام هذه اجللسة نص البيان 

  التايل:

دج برملانج اململكة املغربية مبجلس يه ابمحلةل املغرِضة اليت  "يجنَدرِ

آخرج تطوراهِتا تصويتج الربملان تتعرض لها  بالدان، واليت اكنت أ

زت عىل َمنهسوِب 2023يناير  19الأورويب عىل توصيٍة بتارخي  ، ويسجلج ابندهاٍش وامتعاٍض شديدين هذه التوصية اليت َأهجه

ته يف الصممِي ابلرتاكامِت الإجيابية ا ها عدَة عقود.الثقة بني املؤسس تني الترشيعيتني املغربية والأوربية وَمسَّ جنازج  ليت اس تغرَق اإ

ويَأَْسفج الربملانج املغريب لنصياِع الربملان الأورويب لبعض اجلهات املعادية داخهل واس تدراجه يف محلهتم املضلرِةل اليت 

قلميي وادلويل، تس هتدفج رشياًك عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأأدواَر كربى يف حامية احلقوِق واحلرايت وادلفاع عن الأمن والسمل الإ 

ترَبج ركزيَة اس تقراٍر ودعامًة حلسن اجلوار وللتفامه بني الشعوب واحلضارات والثقافات.  ويجعه

وأأمام هذا الاحنراف اخلطري من مؤسسٍة تجفهرَتضج فهيا الرصانةج والقدرةج عىل المتيزِي بني احلقائِق واملغالطات، والعملج 

ِن احل ِ املبادئ وَصوه ور ج ن برملاَن اململكة املغربية جبميع عىل ترس يِخ ُسج قوق والترشيعات، يف احرتاٍم اتمرٍ لس يادِة ادلول الرشيكة، فاإ

  مكوانته، يؤكد ما ييل:

يدينج الربملانج املغريب بشدة احملاولت العدائية للمساِس مبصاحل املغرب وصورته، وابلعالقاِت املمتزية والعريقة  1.

ورويب، واملبنيِة عىل القمِي واملبادئ املشرتكة، واملصاحل املتبادةل. كام يَعترَِبج توصيَة الربملان الأورويب القامئة بني املغرب والاحتاد الأ 

جتاوًزا غرَي مقبوٍل لختصاصاِته وصالحياِته، وتطاول مرفوضا عىل س يادِته وحرمِة واس تقالليِة مؤسساته القضائية، معراب عن 

 أأو تَلَقرِي ادلروس من أأي طرٍف اكن، همام اكن مس توى العالقات اليت تربطه ابململكة.رفِضه املطلق لََنَعاِت الوصايِة 

زاَء املوقف السليب، وادلور غرِي الَبنَّاء  2. يعربج الربملانج املغريب، بلك مكوانته وأأطيافه الس ياس ية، عن خيبة أأمهل اإ

، خالل املناقشات يف الربملان الأورويب واملشاورا ت بشأأن مرشوع التوصية املعادية لبالدان، بعضج اجملموعات اذلي لَِعَبتههج

 الس ياس ية املنمتية لبدٍل يعتربج رشياًك اترخييًّا للمغرِب. ويَأَْسفج لتكل املواقف واملامرسات اليت ل عالقَة لها ابلصدق والإخالص

َّذَليهِن تقتضهِيام روحج الرشاكة.   ال

ن برملاَن اململكة املغربية ليس يف ح 3. عادة التأأكيد عىل متسك اململكة حبقوق الإ اإ ىل اإ نسان كام يه متعارف اجة اإ

؛ حيث تمتزيج اململكة يف حميطها الإقلميي بديناميِة جممتعها املدين وحيويِة ساحهَتا الإعالمية ومصداقيِة مؤسساهِتا وأ لياهِتا علهيا دوليا

ًما، بلك املس تقةل الفاعةِل يف جمال حقوِق الأفراِد وامجلاعات، وكذا  َا قجدج ِضهيرِ الزتاِمها الفاعل ابملواثيق ادلولية ذاِت الصةل، ومج

طار التعددية احلزبية والس ياس ية، وحريِة الرأأي والتعبري. َراِديٍة، يف ترس يخ وتعزيز دوةل املؤسسات واحلق والقانون، يف اإ
ِ
 ا

 

...الجلسات العمومية  

والمؤقتة....   

  2023يناير   24 /674العدد  -النشرة الداخلية
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



7 
 

 
 

ممارس هتا يذكر الربملانج املغريب حبرصه عىل صيانة احلقوق واحلرايت وس بل  4.

اكمةل، ومبامرس ته للسلطة الترشيعية والتصويت عىل القوانني ومراقبِة معل احلكومة وتقيمي 

الس ياسات العمومية. ويعيدج التذكرَي ابختصاصه يف الترشيع يف ميادين مهنا احلقوق 

، 2011واحلرايت الأساس ية املنصوص علهيا يف تصدير وفصول دس تور اململكة لس نة 

يةج منظومِة حقوق الإنسان، والهنوضج هبا والإسهامج يف تطويرها، مع ويف مقدمهتا حام

زِيء. ين لتكل احلقوق، وعدِم قابليهِتا للتجه  مراعاِة الطابعِ الَكوه

قلميية واجلهوية وادلولية، ويمتتعج  5. ذ يذكر الربملانج املغريب بأأنه يجعد فاعال أأساس يا يف العديد من املنظامت الربملانية والإ واإ

صفِة العضوية فهيا، يؤكد أأنه مل يس بق لأي مؤسسٍة رشيكٍة أأن جتاوزت اختصاصاهِتا وجترأأت عىل دوةل ذات س يادة ومؤسساهتا ب

 وتدخلت يف شؤوهنا ادلاخلية، بل تَلهزَتِم ابحرتام اس تقاللها وترس يخ الثقة املؤسساتية املشرتكة.

ًما فض 6. دج الربملان املغريب عىل أأنه اكن َدوه ذه احتضن العديد من املؤمترات يجَشدرِ تَعدد الأبعاد، اإ اًء للحوار والتواصل مج

قلمييا، متحورته حول القضااي الراهنة من قبيِل ماكحفِة الإرهاب  واللقاءات العامَة واملوضوعاتية متعددِة الأطراف، دوليا وقاراي واإ

د ماج الش باب يف التمنية، واملساواِة بني الرجال والنساء وادلفاع عن السمل وادلميوقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، واإ

تَربج أأن العديد من املشاريع والربامج الربملانية املشرتكة بني املؤسس تني، يه اليوم موضوع سؤاٍل ومساءةٍل عىل ضوِء  وغريها، ويَعه

شاكليَة الثقة، وهل ليزال الربملان التوصيِة الأخرية للربملان الأورويب، كام أأصبح التنس يقج الربملاين يف عدة حماور وق ضااي، يطرحج اإ

     الأوريب رشياًك اسرتاتيجيًّا للربملان املغريب.

ِييَس قضااي يه من مصمي اختصاص القضاء اجلنايئ وتدخل يف ابب قضااي  7. فجضج الربملانج املغريب اس تغالَل وتَس ه يَره

َمَ  منا احلق العام، وصدرت يف شأأهِنا أأحاكٌم قضائية يف هتج  غري مرتبطة بتاات بأأي نشاط حصفي أأو مبامرسة حرية الرأأي والتعبري، واإ

َاِر يف البرش والاعتداء اجلنيس واس تغالل هشاشة الأشخاص، تجَعاِقبج علهيا قواننيج خمتلف دول  تتعلق جبرامئ من قبيِل الاجترِ

ره   العامل. َمة واس تقاللية القضاء املغريب، اذلي اكن حريصا، دوما، ويف هذا الصدد، يؤكد الربملان املغريب عىل رضورة احرتام حج

ماِت احملامكة العادةل. ِ قَور  عىل توفري رشوط ومج

َس الثقة والتعاون بني الربملان املغريب والربملان الأوريب، وَمسَّ ابلرتاكامت  8. َض قرارج الربملاين الأوريب ُأسج لقد قوَّ

آفاَق جديدة وواعدة يف العالقات الإجيابية اليت حتققت عىل امتداد عقوٍد  نَّا نسترشفج فيه مجيعا أ من العمل املشرتك، يف وقت كج

 بني املؤسس تني من أأجل املزيد من النجاعة والتنس يق ملا فيه املصلحةج املشرتكة لشعوبنا.

والتنس يق، اليت ويعترب الربملان املغريب أأن توصيَة الربملان الأوريب تنكرت مجليع ال ليات املؤسساتية للحوار  9.

طار الرشاكة والاحرتام املتبادل ؛ وبذكل تكون قد َأفهَرغهتا  هِشئَته حتديًدا لتكوَن فضاًء للحوار والنقاش الشامل والرصحي يف اإ ُأن

بَته عرَض احلائطِ مبضامنِي وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، واجلهود ادلَّ  حتواها وأأفقَدهتا مغَزاها، ورَضَ وبة من مج ؤج

حداهثا يف أأكتوبر -اليت قامت هبا اللجنة الربملانية املشرتكة املغرب ، ابمللموس، البعَد 2010الاحتاد الأوريب، منذ اإ ، واليت كرسته

ا يف تقويِة وَمأَْسَسِة العالقات بني الربملانني املغريب والأ    وريب.الربملاين للرشاكة بني املغرب والاحتاد الأوريب، ولعبته دوًرا هامًّ

ىل التحيل ابحلمكة والرزانة وَرفهِض اخللط املتعمد بني حقوق  10. يدعو الربملان املغريب القوى الس ياس ية الأوروبية اإ

جج لها بعضج  ِ تَِقَدِة للمصداقية اليت تجَرور جفه جَصانَِة يف املغرب ابدلس تور والقوانني واملؤسسات من هجة، والادعاءات امل  الإنسان امل

  ظامت املعروفة مبواقفها العدائية ضد املغرب، من هجة أأخرى.اجلهات واملن

 وتأأسيًسا عىل ما س بق، قرر الربملان املغريب مبجلس يه، ابتداًء من اليوم:

عادةَ  ⦁ خضاِعها لتقيمٍي شامٍل لختاذ القرارات املناس بة واحلازمة؛الأ  الربملان مع عالقاته يف النظر اإ  وريب واإ

ليغَ  ⦁  الفرق وممثلو رؤساء هبا تقدم اليت واملداخالت للمواقف متضمنا اجللسة هذه مبحرض الأوريب نالربملا رئاسةِ  تَبه

 اجللسة؛ هذه خالل املنتس بني غري والربملانيون الربملانية واجملموعات

  الربملان الأورويب، أأيضا، ابلقرارات اليت ستتخذ لحقا. رئاسة تبليغ ⦁
  2023يناير   24 /674العدد  -النشرة الداخلية 
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 يت على مشاريع قوانين  تخصص للدراسة والتصو   جلسة عمومية
 جاهزة.

 

 

 17يوم الثالاثء جملس املستشارين عقد 

مبارشة بعد اجللسة الأس بوعية للأس ئةل  2023يناير 

برئاسة الس يد أأمحد  ،الشفهية، جلسة عامة ترشيعية

اخشيشن النائب الثاين للرئيس والس يدة صفية بلفقيه 

 ننيصادق خاللها عىل مشاريع القوا ،يف أأمانة اجللسة

 التالية:

 

  مرشوع قانون تنظميي رمق

يتعلق بتحديد  86.15

جراءات ادلفع  رشوط واإ

طار قراءة اثنية(؛  بعدم دس تورية قانون )يف اإ

 

  املتعلق ابلطاقات املتجددة والقانون رمق  13.09بتغيري وتمتمي القانون رمق  40.19مرشوع قانون رمق

حداث الهيئة  48.15  الوطنية لضبط الكهرابء؛املتعلق بضبط قطاع الكهرابء واإ

 

  نتاج اذلايت للطاقة الكهرابئية 82.21مرشوع قانون رمق  .يتعلق ابلإ
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 عدل والتشريع وحقوق االنسان.لجنة ال 
 

بتغيري وتمتمي  13.22مرشوع قانون رمق واصلت خالهل دراسة  2023يناير  17 الثالاثءيوم اللجنة اجامتعا عقدت 

بتغيري وتمتمي القانون التنظميي  14.22مرشوع قانون رمق ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية، و املتعلق  100.13ميي رمق القانون التنظ 

 املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة. 106.13رمق 

 

 ة بالتنمية الجهوية ومناخ األعمال.الخاص  المجموعة الموضوعاتية المؤقتة 
 

عداد تقريرها العمل ج ومهنجية مبران ناقشةمل  خصصته 2023ر يناي 17الثالاثء عقدت اجملموعة يوم  اليت س تعمتدها يف اإ

 حول التمنية اجلهوية ومناخ الأعامل.

 

 :لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية 
 

 :مرشوعي القانونني التاليني دراسة 2023يناير  18الأربعاء واصلت اللجنة يف اجامتعها املنعقد يوم 

 حداث اجملموعات الصحية الرتابية.  08.22ن رمق مرشوع قانو  ابإ

  يتعلق ابلضامانت الأساس ية املمنوحة للموارد البرشية يف الوظيفة الصحية.  09.22مرشوع قانون رمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اللجان الدائمة والمؤقتة..  أشغال  

والمؤقتة....   
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان: 
  ةقاعة عاكش /مبارشة بعد اجللسة العامة  2023يناير  24الثالاثء. 

 

 املتعلق ابلنظام الأسايس  106.13بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  14.22مرشوع قانون تنظميي رمق  مواصةل دراسة

 .للقضاة
 

   العمومية في    السياسات وتقييمالمجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة
 :مجال التعليم ورهانات اإلصالح

 
  5عرشة صباحا ابلقاعة الساعة احلادية. 

 التداول يف مرشوع الربانمج ومهنجية العمل. 

 

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية 
 

  الساعة الثانية عرشة زوالا مبكتب اللجنةعىل  2023 يناير 25الأربعاء. 

  آ  :حولخر أأجل لإيداع التعديالت أ

  حداث اجملموعات الصحية 08.22مرشوع قانون رمق   .ابيةالرت    ابإ

  يتعلق ابلضامانت الأساس ية املمنوحة للموارد البرشية يف الوظيفة  09.22مرشوع قانون رمق

 .الصحية
 

  5الساعة العارشة صباحا ابلقاعة عىل  2023 يناير 30الإثنني. 

 عىلالتعديالت والتصويت  البت يف: 

حداث اجملموعات الصحية 08.22مرشوع قانون رمق  -1    .الرتابية   ابإ

 .يتعلق ابلضامانت الأساس ية املمنوحة للموارد البرشية يف الوظيفة الصحية 09.22مرشوع قانون رمق  -2

 

 المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة: 
 
  الساعة العارشة صباحا بقاعة عاكشة 2023يناير  30الثنني. 

 عاقة ورشة معل علمية تتعلق ابلربامج املندجمة املوهجة  .للأشخاص يف وضعية اإ

 
 مجلس المستشارين
 

 

تة...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤق  

والمؤقتة....   
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   وفدا من الشخصيات    يستقبلرئيس مجلس المستشارين

 الف لسطينية
 

 أأمس ملستشارين الس يد النعم ميارة يوماس تقبل رئيس جملس ا 

وفدا من الشخصيات الفلسطينية من  2023يناير  23الثنني 

ساتذة والأ خمتلف املرجعيات ادلينية الإسالمية واملس يحية 

زور املغرب للمشاركة يي عامل والش باب اذلالفنانني ورجال الأ و 

  .اليوبيل الفيض لواكةل بيت مال القدس الرشيف يف فعاليات

، اذلي حرضه السفري وقد اكن هذا الاس تقبال

الفلسطيين ابلرابط واملدير العام لواكةل بيت مال القدس 

ن سعادته مناس بة عرب فهيا الس يد النعم ميارة ع الرشيف،

الكبرية لس تقبال الوفد الفلسطيين ملا يشلكه من فرصة ساحنة 

لتجديد مدى تعلق املغاربة قاطبة ابلقضية الفلسطينية منذ زمن 

ابن مرحةل الاس تعامر، و  أأن عالقة التأأكيد باحلركة الوطنية اإ

 .تعرف أأي فتور املغرب بفلسطني عالقة ممتدة يف التارخي وتنبين عىل أأسس روحية ووجدانية معيقة ل

ي هجد يف ادلفاع املس متيت عن أأ  خرلن يذ ،من خالل مؤسس ته الربملانية ،وأأكد الس يد الرئيس أأن الشعب املغريب

ىل املبادرات املتنوعة اليت يقوم  القضية الفلسطينية مبواقف معلية وملموسة بعيدا عن الشعارات اجلوفاء، مشريا يف هذا الصدد اإ

 .اين ادلويل وغريه من املنظامت واحملافل الربملانية القارية واجلهويةالاحتاد الربمل داخلهبا 

كام جدد املوقف الرُسي للمغرب املنسجم مع املبادرة العربية والقامئ عىل رضورة قيام دوةل فلسطينية قادرة عىل احلياة 

حتت الرعاية  ،مال القدس الرشيف عامصهتا القدس الرشيف، ممثنا يف هذا الإطار ادلور احليوي اذلي تهنض به واكةل بيت

طمس الهوية ل اليائسة اولتاحملمن أأجل جماهبة  ،السامية جلالةل املكل محمد السادس رئيس جلنة القدس حفظه هللا وأأيده

من اخلاصة لهذه املدينة املقدسة، وكذا من أأجل دمع مصود املقدس يني ومعانقة مهوهمم وتطلعاهتم يف احلرية والتعبري والاس تفادة 

 .اخلدمات الأساس ية يف الصحة والتعلمي والاساكن ويف احلقوق املرتبطة ابلش باب املقديس

وأأكد الس يد الرئيس ابملناس بة أأن واكةل بيت مال القدس الرشيف منوذج انحج لدلمع العميل للفلسطينيني جدير 

 .أأطرافا معينةابلتحفزي واملساندة بعيدا عن الاعتبارات الس ياس ية الضيقة اليت حترك 

من هجته عربت الشخصيات الفلسطينية عن تقديرها وامتناهنا لهذا اللقاء اذلي أأاتحه الس يد رئيس جملس 

زاء القضية الفلسطينية، ابعزتاز املستشارين، مس تحرضين عاليا ادلور الكبري  كام مثنوا املوقف املغريب الشعيب والرُسي الثابت اإ

من خالل  هللا ودمعه املتواصل لنرصة القضية الفلسطينية ول س امي دمع الاهايل يف القدسجلالةل املكل محمد السادس حفظه 

 والإساكن.املشاريع اليت ترشف علهيا واكةل بيت مال القدس الرشيف يف جمالت الثقافة والتعلمي والصحة 

اإىل هجود اململكة  والعميل الشخصيات الفلسطينية ادلول العربية والإسالمية ابلنضامم الفعيلوابملناس بة انشدت  

لمقدس يني ل املتفامقة اجياتاحلاذلي تعانيه يف مواهجة  املايل من تغطية العجز بغية ضامن متويل أأوسع للواكةل مبا ميكهنا املغربية

 .الصمود يف وجه احلصار املتعدد الاوجه لالحتالل الارسائييلمزيد من الثبات و ومساعدهتم عىل 

للتعبري عن تنديده مبحاولت التدخل السافر للربملان الاورويب يف  ا اللقاءالفلسطيين هذ ت الوفدو ومل يفهذا 

  .يوم السبت املايض س توكهوملالشؤون ادلاخلية املغربية، وكذا استناكره جلرمية حرق املصحف الرشيف ابلعامصة السويدية 

 

..أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية.  

والمؤقتة....   
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   رئيس مجلس المستشارين يفتتح أشغال ندوة حول التحوالت
 ية بالمغرب من تنظيم فريق االتحاد العام للشغالين.الصح

 

طار مبادراته الإشعاعية، ومواكبة  يف اإ

منه للتحولت اليت تعرفها املنظومة الصحية 

تعممي ب  املليك املتعلق ورشالالوطنية يف نطاق 

الاحتاد العام للشغالني فريق  امحلاية الاجامتعية،

 2023 يرينا 17الثالاثء  املستشارين يوممبجلس 

حتولت " موضوع علمية حول ندوة مبقر اجمللس

ريع القوانني قيد املنظومة الصحية عىل ضوء مشا

ابلربملان"، وذكل بتعاون مع اجلامعة ادلرس 

واسعة من طرف مبشاركة الوطنية الصحية و 

يني وخرباء وأأاكدمي يف قطاع الصحة  نيوهمني نقابيني

  يف الس ياسات الصحية.

هذه الندوة ابللكمة  وقد متزيت أأشغال

 النعم ميارة الس يد لالحتاد العام للشغالني ابملغرب رئيس جملس املستشارين والاكتب العامالهامة اليت افتتحت هبا من طرف 

اجلانب املتعلق ابلتغطية الصحية من ورش تعممي امحلاية الاجامتعية ل ميكن أأن يكون فعال بشلك اكمل دون  اذلي أأكد أأن

لعنرص البرشي اذلي يعد ركزية أأساس ية يف تطوير املنظومة الصحية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية، مشددا عىل الاهامتم اب

غفال بعض الفئات اليت مل جتد نفسها يف التفاقمؤخرا أأمهية ما مت التفاق عليه   .بني الوزارة واملركزايت النقابية رمغ اإ

حلوار جديد، حقيقي، منتج وجدي بني أأطراف املركزايت النقابية والوزارة واعترب الس يد ميارة أأن التفاق هو بداية 

 .املعنية، مؤكدا أأن الاحتاد س يواصل النضال من أأجل حتقيق مزيد من املاكسب

يالء أأمهية كربى للجهوية املتقدمة يف اجملال الصحي ابعتبارها منظومة واختيارا أأساس يا  كام دعا الس يد الرئيس اإىل اإ

رساء مبادئ احلاكمة والفعالية للمنظومة الصحيةمن أأجل حتقي ىل أأن املق التمنية الاقتصادية والاجامتعية واإ الانتقالية  رحةل، لفتا اإ

بذل املزيد من التضحيات  ،تتطلب من امجليع، نقاابت وأأحزاب س ياس ية وحكومة ولك الفاعلني يف اجملال الصحي الراهنة

ىل الهدف املنشود املمتثل يف منظومة حصية وحامية اجامتعية متاكمةلوالتنازلت املتوازنة من أأجل توافقات ت  .فيض اإ
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   االتحاد البرلماني العربي يندد بقرار البرلمان األوروبي
 .واستهدافه المباشر الستق الل السلطة القضائية بالمغرب

 
 الثنني أأمس يومندد الاحتاد الربملاين العريب، 

ر الربملان الأورويب الأخري جتاه املغرب ، بقرا2023يناير  23

 . واس هتدافه املبارش لس تقالل السلطة القضائية ابململكة

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاحتاد الربملاين 

مع تفامق موجة الهتامات والابزتاز الس يايس، "العريب أأنه 

اليت ميارسها الربملان الأورويب حبق السلطات املغربية 

آخرها اإصداره لالشقيقة، اكن  يناير  19قرار يوم امخليس أ

يجدين اس تخدام السلطات املغربية ملزامع الاعتداء ، 2023

اجلنيس كطريقة لردع الصحافيني عن أأداء معلهم+، فاإن 

الشؤون الاحتاد الربملاين العريب، حيذر من خطورة هنج الربملان الأورويب وتنصيب نفسه كهيئة حملامكة القضاء املغريب، والتدخل يف 

 ".ادلاخلية لبدل يمتتع ابلس يادة والاس تقالل القانوين والقضايئ

رفض أأسلوبه املتعمد يف تس ييس الوقائع وحتريفها، انهيك عن التشكيك يف نزاهة ورشعية الإجراءات "وأأعرب الاحتاد عن 

 ."احملامكة العادةل كام هو متعارف عليه دوليا القضائية املغربية، املتخذة بشأأن قضااي داخلية ختضع خضوعا اكمال لس يادة القانون ورشوط

يرفض س ياسة ازدواجية املعايري، واجنرار الربملان الأورويب، وراء ادعاءات "كام أأن الاحتاد الربملاين العريب، يضيف البيان، 

يطالب الربملان الأورويب ابلإفراج ابطةل ومعلومات تفتقر اإىل احلد الأدىن من املهنية والأدةل القانونية اليت تظهر أأن الأشخاص اذلين 

عهنم، متورطني بقضااي اجتار يف البرش واعتداءات جنس ية واس تغالل هشاشة الأشخاص، ويه أأفعال جيمع اجملمتع ادلويل عىل جترميها 

 ".ومعاقبهتا

طعت أأشواطا يف غاية اململكة املغربية الشقيقة ق"ويف هذا الصدد، ذكر الاحتاد الربملاين العريب الربملان الأورويب بأأن 

الأمهية يف جمال تكريس اس تقالل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فضال عن التجس يد ادلس توري لس تقالل السلطة القضائية 

ثره اس تحداث اجمللس الأعىل للسلطة القضائية س نة 2011مبقتىض دس تور   عدم رضورة" عىل مشددا "،2017، واذلي مت عىل اإ

 ."ذكل غري أأو والرأأي التعبري وحرية الإنسان حقوق ملف حبجة ومترسعة جمحفة قرارات اإصدار يف وروالهت الاندفاع

لتضامين الثابت واملس متر مع اململكة املغربية الشقيقة، وتأأييده لأجندة املغرب "وأأعرب الاحتاد الربملاين العريب عن موقفه 

ليب طموحات الشعب املغريب الشقيق، بتحقيق املزيد من التقدم والازدهار الوطنية يف جمال الإصالح والتمنية، وصول اإىل لك ما ي

يف ش ىت امليادين، ويف مقدمهتا حرية الرأأي والتعبري والإعالم، وملف حقوق الإنسان، بعيدا عن مساومات الربملان الأورويب، وس ياسة 

 ".ول املس تقةل ذات الس يادةاس تعداء ادل
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  رى والمجالس المماثلة في إفريقيا  رابطة مجالس الشيوخ والشو
والعالم العربي تعرب عن شجبها واستنكارها لمزاعم البرلمان  

 .األوروبي بشأن المغرب
 

أأعربت رابطة جمالس الش يوخ 

فريقيا والعامل  والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

العريب )أأس ياك( عن جشهبا واستناكرها 

رويب الشديدين للقرار الصادر عن الربملان الأو 

اذلي تضمن مزامع بشأأن الس ياسات وال ليات "

اليت تتبعها سلطات اململكة املغربية فامي خيص 

 ".الصحفيني وحقوق الإنسان

تدخل سافر يف الشؤون ادلاخلية للمملكة املغربية "ووصفت الأمانة العامة للرابطة يف بيان استناكري هذا القرار بأأنه 

، داعية الربملان الأورويب اإىل "ذا البدل املشهود هل ابنفتاحه ادلامئ عىل أ ليات التقيمي الأمميةدون أأدىن اعتبار لس يادة واس تقالل ه

عادة النظر  يف هذا القرار غري املربر اذلي جتاهل اجلهود احلثيثة وامللموسة اليت تبذلها اململكة املغربية يف سبيل اس تقاللية النيابة "اإ

 ".د ادلس توري لس تقاللية السلطة القضائيةالعامة عن السلطة التنفيذية، والتجس ي

هذه التدخالت اخلارجية وازدواجية املعايري وامحلالت املمهنجة اليت تس هتدف البدلان "وبعدما عربت عن رفضها 

عدم  ، ذكرت ) أأس ياك( الربملان الأورويب ابملبادئ اليت قامت علهيا منظمة الأمم املتحدة بشأأن"العربية حتت ايفطة حقوق الإنسان

عالن مبادئ القانون ادلويل  اليت تدعو اىل حسن اجلوار وتعزيز العالقات الودية والتعاون "التدخل يف الشؤون ادلاخلية لدلول واإ

 ".والاحرتام املتبادل بني ادلول ملا فيه خري ورفاهية شعوهبا

الإنسان يف البدلان العربية، التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية عىل حقوق " ــكام طالبت الرابطة هذا الأخري ب

ىل احلد الأدىن من املهنية والأدةل القانونية الادعاءاتوعدم الاجنرار وراء  وكذا  "واملزامع الباطةل واملعلومات اليت تفتقر اإ

ليه من أأفراد و " بزتاز عدم اس تغاللها لالمنظامت غري حمايدة وغري نزهية، و التحري حول حصة املعلومات والادعاءات اليت تصل اإ

 ".الس يايس وتسيس الوقائع وحتريفها

فريقيا والعامل العريب التأأكيد عىل رفضها  املساس "وجددت رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

لكة تضامهنا الاكمل مع املم"، معربة عن "ابلس يادة القضائية للمملكة املغربية والتدخل يف شؤوهنا ادلاخلية ومؤسساهتا الوطنية

 ".املغربية وتأأييدها لاكفة الإجراءات اليت تتخذها ملواهجة مثل هذه القرارات الباطةل

وأأشادت )أأس ياك( يف هذا الس ياق، ابجلهود الكبرية اليت تبذلها اململكة والتدابري وال ليات اليت تتخذها يف جمالت 

طار مساعهيا النبيةل ا"الاصالح والتمنية وحقوق الانسان وذكل  لهادفة اىل تلبية تطلعات الشعب املغريب وحتقيق املزيد يف اإ

 ".من الرفاه والتمنية
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   ،البرلمان العربي  بمشاركة وازنة لوفد عن البرلمان المغربي
يسجل باستياء كبير استمرار البرلمان األوروبي في التدخل  

 السافر في الشؤون الداخلية للمغرب وفي مساطره القضائية
 

 

اس مترار ” ابستياء كبري“العريب  جسل الربملان  

الربملان الأورويب يف التدخل السافر يف الشؤون ادلاخلية 

للمملكة املغربية عرب توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء عىل 

ادعاءات ابطةل، تفتقد للأسس القانونية وللرشعية، ويف 

 .حتزي واحض ل ميكن التغايض عنه

 2023ناير ي  22 وأأكد الربملان العريب يوم الأحد

يف بيان صدر يف ختام جلس ته العادية الثالثة من الفصل 

ابستياء كبري، اس مترار "الترشيعي الثالث، أأنه يسجل 

الربملان الأورويب يف التدخل السافر يف الشؤون ادلاخلية 

ات التقيمي الأممية، عرب توظيف للمملكة املغربية واملساطر القضائية دلوةل عربية ذات س يادة، مشهود لها ابنفتاهحا ادلامئ عىل أ لي

 ".ورقة حقوق الإنسان بناء عىل ادعاءات ابطةل، تفتقد للأسس القانونية وللرشعية، ويف حتزي واحض ل ميكن التغايض عنه

وذكر ابنه اتبع ابنشغال كبري، نتاجئ التصويت عىل التعديلني املقدمني حول التقرير اذلي صدر عن الربملان الأورويب 

لوضعية حقوق الإنسان  د، وما تضمنه من انتقا2022شرتكة ، حول تنفيذ الس ياسة اخلارجية والأمنية امل 2023يناير  19بتارخي 

 .ابململكة املغربية

ف ادلول العربية حتت غطاء حقوق دجية وامحلالت املمهنجة اليت تس هتوشدد عىل رفض لك التدخالت اخلار 

التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية عىل حاةل حقوق الإنسان يف ادلول العربية والتحري " ــالإنسان، مطالبا الربملان الأورويب ب

ليه من أأفراد ومنظامت غري حمايدة وغري نزهية، ترتبط جبهات خفية ومكشوفة  ".حول حصة املعلومات والادعاءات اليت تصل اإ

ط الاحتاد الأورويب ابدلول العربية عامة، واململكة الالزتام بروح الرشاكة اليت ترب"كام دعا البيان الربملان الاوريب اىل 

 ".املغربية خاصة، والعمل عىل تمنيهتا وحاميهتا من املضايقات

وحذر من عواقب املناورات اليت تس هتدف أأمن واس تقرار البدلان العربية، وحث الربملان الأورويب عىل الانكباب 

 اجملمتع الأورويب، وما أأصبحت تتعرض هل هذه الفئة من متيزي وتضييق عىل قضااي ومشألك املهاجرين والالجئني والأقليات يف

 .يرىق اىل مس توى انهتأاكت صارخة للمواثيق ادلولية حلقوق الانسان

كام حث أأعضاء الربملان الأورويب عىل رفض تس ييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أأجندات ظرفية ختدم 

 .قضااي اليت تندرج يف الشؤون ادلاخلية لدلول العربيةمصاحل ذاتية، والكف عن اخلوض يف ال
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ىل أأن  ذ يرفض املساس "وخلص البيان اإ الربملان العريب، اإ

ابلس يادة القضائية لدلول العربية والتدخل يف شؤوهنا ادلاخلية 

نه يدعو الربملان الأورويب اإىل الالزتام حبسن  ومؤسساهتا الوطنية، فاإ

ات تكل ادلول لامنذهجا الس ياس ية والتمنوية اجلوار واحرتام اختيار 

والاجامتعية، وتغليب احلمكة ولغة العقل لإجياد أأرضية مشرتكة 

  ".للحوار، وفق املصاحل الاسرتاتيجية بني اجلانبني

من خالل أأعضاء الشعبة  شارك الربملان املغريبيذكر أأن 

جامتع الثالث الوطنية الربملانية املغربية ابلربملان العريب يف أأشغال الا

عقد انن الفصل الترشيعي الثالث، اذلي من دور الانعقاد الثالث م

مبقر الأمانة العامة جلامعة ادلول العربية ابلقاهرة جبمهورية مرص العربية 

  .2023يناير  22و 20ما بني 

اقشة القضااي ملن خصصتضمن جدول أأعامل هذه ادلورة اجامتعات اللجان ادلامئة والفرعية، وعقد جلسة عامة تو 

قلميية وادلولية لتوحيد مواقف ادلول العربية  العربية الراهنة، ومتابعة التطورات الس ياس ية والاجامتعية اليت تشهدها الساحة الإ

 بشأأهنا تعزيزا للعمل العريب املشرتك.

ن الربملان املغريب ممثل يف هيألك الربملان العريب من خالل رئاسة جلنة الشؤون  الاقتصادية واملالية اليت ولالإشارة فاإ

يشغلها النائب الس يد أأمحد شد، ورئاسة جلنة الأمن الغذايئ العريب اليت يرأأسها املستشار الس يد محمد بكوري، واذلي ميثل 

الشعبة الربملانية املغربية يف جلنة الشؤون اخلارجية والس ياس ية والأمن القويم. وتشغل نيابة رئاسة جلنة الشؤون الاجامتعية 

لرتبوية والثقافية واملرأأة والش باب، اليت تشغلها النائبة الس يدة خدجية جحويب، فامي ميثل الربملان املغريب يف جلنة الشؤون وا

 الترشيعية والقانونية وحقوق الإنسان النائب الس يد محمد عياش.

ن أأعضاء الشعبة املغربية طار نرصة القضااي العربية احملورية والاسرتاتيجية، فاإ ما فتئوا حيرصون عىل املشاركة  ويف اإ

 الأوضاع والقرارات اليت تصدرها. يف أأشغال جلنة فلسطني وتتبع تطورات
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   للشغالين بالمغرب ينظم لق اء دراسيا حول موضوع:فريق االتحاد العام 

 ."حتولت املنظومة الصحية عىل ضوء مشاريع القوانني قيد ادلرس ابلربملان" 

 
 

رئاسة الفعلية للس يد النعم ميارة، رئيس حتت ال

جملس املستشارين والاكتب العام لالحتاد العام للشغالني 

ابملغرب، نظم فريق الاحتاد العام للشغالني مبجلس 

املستشارين، بتعاون مع "اجلامعة الوطنية الصحية" املنضوية 

"حتولت  حتت لواء الاحتاد، لقاء دراس يا حول موضوع

ة عىل ضوء مشاريع القوانني قيد ادلرس املنظومة الصحي

نقابيني وهمنني وأأاكدمييني مبشاركة وازنة من طرف  "ابلربملان

 2023يناير  17وذكل يوم الثالاثء وخرباء يف قطاع الصحة، 

  مبقر اجمللس.

الس يد  أألقى لس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين،وخالل اجللسة الافتتاحية، اليت متزيت ابللكمة التوجهيية ل 

ىل أأن لكمة حرص يف مس هتلها الاحتاد العام للشغالني ابملغرب عبد اللطيف مس تقمي رئيس فريق الورش املليك  عىل الإشارة اإ

حداث حتول كبري يف املنظومة الصحية حىت تمت  .كن من مواكبة هذا التحول احلامسالتارخيي املتعلق ابمحلاية الاجامتعية فرض اإ

أأكد أأن ، يت أأحالهتا احلكومة عىل الربملانامخلس ال ة القصوى اليت تكتس هيا مشاريع القواننيوبعد أأن جسل الأمهي

 خاصة يف ظلملوارد البرشية العامةل فهيا، ول س امي عىل ا س يكون لها بال شك أأثر ابلغ عىل املنظومةهذه النصوص القانونية 

 .شغيةل القطاعوالفئوية كذكل دلى  اس مترار حضور العديد من املطالب العامة

الراخس بوجوب الانصات والاس امتع اإىل  هلإميانعقد هذا اللقاء ادلرايس ومن هذا املنطلق، جاءت مبادرة الفريق ل 

املشاريع وحول مسارات الإصالح يف قطاع  ه هذهوأأس ئةل وهواجس حول ما تتضمن خياجل شغيةل القطاع من انشغالت ما

ع ىل أأي حد سوف تسامه يف اإ نصافها ابعتبارها ادلعامة الأوىل للك اإصالح منشود اإ ة الاعتبار للموارد البرشية، و ادالصحة، واإ

 .يف قطاع الصحة

 

 

 

 

 أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية...

والمؤقتة....   
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أأحد املقاصد  وأأضاف الس يد مس تقمي أأن

لتنظمي هذا اللقاء ادلرايس كذكل هو جتميع  اليت دفعت

قصد  مالحظات املتدخلني واملسامهني يف أأعامهل

هبا الفريق  يتقدماليت سوف تضميهنا يف التعديالت 

  عىل هذه املشاريع قصد جتويدها.

كام ذكر الس يد عبد اللطيف مس تقمي بأأن  

مثن  س بق هل أأنفريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب 

طار  لك اجملهودات اليت قامت هبا احلكومة احلالية يف اإ

التأأمني الإجباري الأسايس عن املرض فامي يتعلق بتعممي 

من الفئات اليت ظلت  لصحية لتشمل العديدالتغطية ا

مرحةل انتقالية هممة، يمت بذل هجود كبرية فهيا من طرف العديد من القطاعات مؤكدا أأننا بصدد حمرومة من التغطية الصحية، 

واملؤسسات العمومية، ومن الطبيعي أأن تطفو هنا وهناك بعض املشألك اليت ل شك أأن السلطات العمومية سوف تتدخل 

 .جناح هذا الورش عاجلهتا ضامان لتوفر اكفة رشوطمل

يداعها ابلربملان، واملتعلقة ابيق املتدخلني يف هذا اللقاء الهام  أأكدقد و  عىل رضورة جتويد مشاريع القوانني امخلس اليت مت اإ

حداث الهيئة العليا للصحة، واجملموعات الصحية الرتابية، والضامانت الأساس ية املمنوحة للموارد البرشية ابلوظيفة الصحية،  ابإ

حداث الواكةل املغربية للأدوية واملنتجات الصحية، والواكةل املغربية لدلم ومش تقاته، وتكريس احلاكمة املؤسساتية والتدبريية  .واإ
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 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين 

 ؛ة والتواصلمديرية العالقات اخلارجي 

 ؛قسم الإعالم 

 ة.مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي 
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