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   04/2023اجتماع المكتب رقم 
 2023يناير   23ليوم اإلثنين  

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة، ومشاركة  2023يناير  23عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 ء:الس يدة والسادة الأعضا

 النائب الأول للرئيس؛ :                  محمد حنني 

 النائب الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 اجمللس؛ حماسب :             محمد سامل بمنسعود 

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي 

  اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 ينة اجمللس.أأم  :                      صفية بلفقيه 

 أأمني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 أأمني اجمللس :    جواد الهاليل. 

 

 فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع السادة:

 النائب الثاين للرئيس؛ :                  أأمحد اخشيشن 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  النائب اخلامس للرئيس؛ :            شور عبد السالم بلق 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

 

 اجللسات الربملانية املشرتكة: 

    بعقد جلسة عامة مشرتكة بني جمليس الربملان حول املواقف الأخرية للربملان الأوريب  01/04/2023قرار رمق

.عىل الساعة  2023يناير  23جتاه بالدان، يوم الإثنني   الواحدة والنصف زوالا

 

 :العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

   بقبول ترش يح فريق الأصاةل واملعارصة للس يد "محمد ليديدي" لعضوية احملمكة  02/04/2023قرار رمق

من ادلس تور واملادة الأوىل من القانون التنظميي املتعلق  130ادلس تورية، لستيفائه الرشوط املنصوص علهيا يف الفصل 

حملمكة ادلس تورية، ولتقدميه وفق الكيفيات الواردة يف النظام ادلاخيل للمجلس ويف قرار مكتب جملس املستشارين رمق اب

بفتح ابب تلقي ترش يحات الفرق واجملموعات الربملانية ابجمللس لنتخاب عضو  2023يناير  09املؤرخ يف  01/02/2023

 واحد ابحملمكة ادلس تورية.

   عىل الساعة الثانية زوالا،  2023يناير  31جمة جلسة عامة للمجلس يوم الثالاثء رب ب 03/04/2023قرار رمق

طار جتديد الثلث الثاين لأعضاء هذه احملمكة.  لنتخاب عضو واحد ابحملمكة ادلس تورية، يف اإ

   ىل  04/04/2023 قرار رمق لثانية عىل الساعة ا 2023يناير  30اجامتع ندوة الرؤساء يوم الإثنني ابدلعوة اإ

 لنتخاب عضو واحد ابحملمكة ادلس تورية.زوالا، لرتتيب اجللسة العامة اخملصصة 

 العادية  142ابنتداب الس يد عبد الإهل حفظي للحضور بصفة مالحظ لدلورة  05/04/2023 قرار رمق

 بعد الزوال.عىل الساعة الثانية والنصف  2023يناير  24للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، يوم الثالاثء 

 

 الترشيع 

   ابلإعالن عن توصل اجمللس مبرشوعي القانونني ومقرتحات القوانني الآتية بعده،  06/04/2023قرار رمق

 النظام ادلاخيل للمجلس بشأأهنا:يف وابختاذ ابيق الإجراءات املنصوص علهيا 

  آجال الأداء؛املتعلق مبدونة التجارة و  15.95بتغيري القانون رمق  69.21مرشوع قانون رمق  بسن أأحاكم انتقالية خاصة بأ

 حداث وتنظمي مؤسسة الأعامل الاجامتعية ملوظفي ومتقاعدي الربملان؛  مقرتح قانون يقيض ابإ
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  أأكتوبر  4) 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216مقرتح قانون بتعديل وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق

حداث نظام جام1977 عي ملنح رواتب التقاعد، تقدم به أأعضاء فريق التجمع الوطين للأحرار )صيغة ( املتعلق ابإ

 جديدة(؛

  6) 1444ربيع الأول  9الصادر يف  2.22.770يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  53.22مرشوع قانون رمق 

 ( بسن أأحاكم خاصة ابجمللس الوطين للصحافة؛2022أأكتوبر 

 املتعلق بتحديد رشوط ومساطر الاس تفادة من  41.10من القانون رمق  4و 2ادتني مقرتح قانون يقيض بتغيري امل

 صندوق التاكفل العائيل؛

  بسن قانون اجلنس ية املغربية. 1.58.250من الظهري الرشيف رمق  11مقرتح قانون بتمتمي املادة 

 الأس ئةل الشفهية 

    2023يناير  24ةل الشفهية ليوم الثالاثء ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئ 07/04/2023قرار رمق ،

عداد الرتاب  برئاسة الس يد فؤاد القادري النائب الثالث للرئيس والس يد جواد الهاليل يف أأمانة اجللسة، ملساءةل قطاعات: اإ

 الصغرى الوطين والتعمري والإساكن وس ياسة املدينة، الانتقال الطايق والتمنية املس تدامة، الإدماج الاقتصادي واملقاوةل

 والتشغيل والكفاءات.

    حاةل الطلبني الذلين توصلت هبام رئاسة اجمللس لتناول اللكمة يف هناية جلسة  08/04/2023قرار رمق ابإ

ىل احلكومة لتحديد املوقف مهنام، طبقا لأحاكم املادة 2023يناير  23الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  من النظام  168، اإ

 قدمني من قبل:ادلاخيل للمجلس، وامل

 " ؛ خدمات الصندوق الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامتعيمنسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل، حول"

ت احلكومة عن اس تعدادها للتفاعل مع الطلب، عىل أأن تمت برجمته يف جلسة معومية لحقة(  )عربر

 " عرض ادلويل للس ياحة يف هيلس نيكمشاركة املغرب يف املمنسق مجموعة العداةل الاجامتعية، حول". 

ت احلكومة عن تعذر تفاعلها مع هذا الطلب(.              )عربر
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 لعالقات اخلارجيةا 

   ابملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال اللجن  09/04/2023قرار رمق

فريقيا، خالل الفرتة املمتدة من  ىل  06ادلامئة للربملان الإفريقي، مبيدراند، مجهورية جنوب اإ  ؛2023مارس  17اإ

   ابملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال جلسة الاس امتع الربملانية ابلأمم املتحدة برمس  10/04/2023قرار رمق

فرباير  14و 13، حول موضوع املاء، املزمع عقدها مبقر الأمم املتحدة بنيويورك، الولايت املتحدة الأمريكية، يويم 2023

2023. 

 خمرجات امللتقى الربملاين للجهات 

   ابملوافقة عىل الربانمج والأرضية التأأطريية للندوة املوضوعاتية اليت سينظمها اجمللس  11/04/2023ار رمق قر

 وادي اذلهب.-جبهة ادلاخةل2023يناير  26برشاكة مع مجعية رؤساء هجات املغرب يوم امخليس 

 

 خمتلفات 

   قاء التواصيل اذلي سينظمه هذا بتلبية دعوة الس يد رئيس جملس النواب حلضور الل 12/04/2023قرار رمق

 ".تقدمي العرائض وامللمتسات: من أأجل مشاركة دميقراطية ومواطنةحول موضوع: " 2023فرباير  02اجمللس يوم امخليس 

 

 للمتابعة:

 

 شعاعية  أأنشطة اإ

    2023فرباير  21تنظمي املنتدى الربملاين للعداةل الاجامتعية يوم الثالاثء. 
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 جلسة عمومية النتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية -1
 
 

من ادلس تور  130طبقا لأحاكم الفصل  

يل جمللس املستشارين ذات ومقتضيات النظام ادلاخ

جلسة معومية، ختصص  جملس املستشارينيعقد الصةل، 

لنتخاب عضو واحد ابحملمكة ادلس تورية، وذكل يوم 

عة الثانية زوالا، عىل السا 2023يناير  31الثالاثء 

 بقاعة اجللسات مبقر جملس املستشارين.

 

 

 

 مباشرة بعد الجلسة األسبوعية لألسئلة الشفهيةجلسة عامة تشريعية   -2
 

مبارشة بعد اجللسة الأس بوعية للأس ئةل الشفهية،  2023يناير  31الثالاثء  هيوم جملس املستشارين يعقد

 اجلاهزة التالية:الترشيعية  لسة عامة ترشيعية ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوصج 

املتعلق ابجمللس الأعىل  100.13بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  13.22مرشوع قانون تنظميي رمق       .1

 للسلطة القضائية؛

املتعلق ابلنظام  106.13 بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق 14.22مرشوع قانون تنظميي رمق       .2

 الأسايس للقضاة؛

 بسن قانون اجلنس ية املغربية؛ 1.58.250من الظهري الرشيف رمق  11مقرتح قانون بتمتمي املادة       .3

حداث اجملموعات الصحية الرتابية؛ 08.22مرشوع قانون رمق       .4  ابإ

 ملمنوحة للموارد البرشية ابلوظيفة الصحية؛يتعلق ابلضامانت الأساس ية ا 09.22مرشوع قانون رمق       .5

ربيع  9الصادر يف  2.22.770يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  53.22مرشوع قانون رمق       .6

 ( بسن أأحاكم خاصة ابجمللس الوطين للصحافة.2022أأكتوبر  6) 1444الأول 
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان: 
 
 

بتغيري وتمتمي القانون  13.22قانون تنظميي رمق دراس هتا ملرشوع  2023يناير  30أأهنت اللجنة يوم أأمس الإثنني 

بتغيري وتمتمي القانون التنظميي  14.22لأعىل للسلطة القضائية، ومرشوع قانون تنظميي رمق املتعلق ابجمللس ا 100.13التنظميي رمق 

حيث عقدت اجامتعا مت خالهل البت يف التعديالت املقدمة بشأأهنام من طرف  املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة، 106.13رمق 

 ووافقن علهيام اللجنة.ام الفرق واجملموعات الربملانية، كام مت التصويت عىل املرشوعني برمهت

 
 

 

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. 
 

 :عىلالتعديالت والتصويت  لبت يفخصص ل  2023يناير  30أأمس الإثنني بعد زوال  اة اجامتعاللجنعقدت 

 

 حداث اجملموعات الصحية 08.22 مرشوع قانون رمق   .الرتابية ابإ

  منوحة للموارد البرشية يف الوظيفة الصحيةيتعلق ابلضامانت الأساس ية امل  09.22مرشوع قانون رمق. 

 

 حظي املرشوعان مبوافقة اللجنة.وقد 

 

آخر  يقيض  53.22مرشوع قانون رمق  صادقن خالهل عىلواكنت اللجنة قد عقدت صباح نفس اليوم اجامتعا أ

ن أأحاكم خاصة ابجمللس ( بس2022أأكتوبر  6) 1444ربيع الأول  9الصادر يف  2.22.770ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق 

  ،الوطين للصحافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   
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 2023  يناير 31الثالثاء  
 

 اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة اخلاصة ابلتمنية اجلهوية ومناخ الأعامل. 

  الاجامتع الثاين للمجموعة املوضوعاتية: عاكشةالساعة العارشة صباحا بقاعة عىل. 

 

  والاجامتعيةجلنة التعلمي والشؤون الثقافية: 

  أأشغالهااجامتع مكتب اللجنة للتداول حول برجمة  :3الساعة احلادية عرشة صباحا ابلقاعة عىل. 

 

 جلنة القطاعات الانتاجية: 

 املتعلق 15.95بتغيري القانون رمق  69.21رمق  مرشوع قانون دراسة :مبارشة بعد اجللسة العامة قاعة عاكشة

آجال الأداءمبدونة التجارة وبسن أأ   .حاكم انتقالية خاصة بأ

  جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية 

   يقيض بتمتمي وتغيري القانون  54.22دراسة مرشوع قانون رمق  بعد اجللسة العامة: 2023يناير  31الثالاثء

آت العامة وهيئات أأخرى.املتعلق  69.00رمق     ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املنشأ

    

 

 2023  األربعاء ف اتح فبراير
 

 عاقة  :اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة اخلاصة ابلأشخاص يف وضعية اإ

  ورشة معل علمية تتعلق ابلربامج املندجمة املوهجة للأشخاص يف  :الساعة العارشة صباحا بقاعة عاكشةعىل

ع   .اقةوضعية اإ

 جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان: 

  يقيض بتغيري وتمتمي القانون  48.22دراسة مرشوع قانون رمق  :5الساعة احلادية عرشة صباحا ابلقاعة عىل

 .من ادلس تور 92و 49املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا لأحاكم الفصلني  02.12التنظميي رمق 

 

 

 

 

 

تة...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤق  

والمؤقتة....   
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 والتخطيط والتمنية الاقتصادية جلنة املالية 

 

 آخر أأجل لتقدمي التعديالت حول مرشوع قانون رمق  :عىل الساعة الثالثة بعد الزوال مي يقيض بتمت 54.22أ

آت العامة وهيئات  69.00وتغيري القانون رمق  املتعلق ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املنشأ

                              أأخرى.

 

 2023  برايرف 02  الخميس
 

 جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية 

 

  نون البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قا :عىل الساعة الثانية عرشة زوالا 3202فرباير  2امخليس

آ  69.00يقيض بتمتمي وتغيري القانون رمق  54.22رمق  ت العامة وهيئات املتعلق ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املنشأ

 .أأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجلس المستشارين
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  مجلس المستشارين يجري محادثات مع رئيس لجنة  ئيس  ر
 الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي.

 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة 

مبقر اجمللس رئيس جلنة اخلارجية  2023يناير  30يومه الإثنني 

يقوم  اذلي Jaime Quintanaمبجلس الش يوخ الش ييل الس يد 

ىل غاية    فرباير املقبل. 04حاليا بزايرة معل لبالدان متتد اإ

وهبذه املناس بة أأجرى الطرفات حماداثت هامة 

تناولت واقع عالقات الصداقة والتعاون القامئة بني املغرب 

 هباالتعاون الربملاين من أأجل الارتقاء والش ييل ورضورة رفع وثرية 

يف خمتلف املس توايت خاصة من الناحية الاقتصادية والتجارية 

 اليت لتزال دون طموحات البدلين والشعبني الصديقني.

الس يد النعم ميارة التطور الكبري اذلي عرفته العالقات الثنائية س امي عىل الس يايس، مذكرا ابلزايرة ويف هذا الإطار، جسل 

ىل دوةل الش ييل خالل شهر يونيو الفائت واليت م  ،امعىل رأأس وفد ه ،املمثرة اليت قام هبا جراء مباحثات معمقة مع عدد من ك اإ نت من اإ

لتوافق حول الرؤية املس تقبلية لتمنية عالقات التعاون الثنايئ يف لك امليادين من اب توجتاملسؤولني الربملانيني واحلكوميني الش يليني 

 رين وجملس الش يوخ الش ييل.خالل تعزيز احلوار الربملاين بني جملس املستشا

حداث منتدى اقتصادي برملاين بني اجمللسني كآلية مؤسساتية من  بأأمهيةوجدد الس يد الرئيس يف هذا الصدد اقرتاحه  اإ

شأأهنا الريق ابلعالقات الاقتصادية بني البدلين خاصة وأأن املمزيات الاقتصادية ملكوانت اجمللس جتعهل عىل اس تعداد دامئ لتفعيل هذا 

ىل الرسعة القصوى يفقرتح وامليض به قدما يف أأقرب الآجال مبا ميكن مامل ماكانت تعزيز التبادل ا ن املرور اإ لتجاري واس تكشاف اإ

 وغريها.جمالت التجارة والفالحة والطاقات املتجددة يف التعاون واس تغالل الفرص املتاحة 

 يفن العالقات الثنائية جيد أأساسه وس نده الرئييس عىل أأن انشغال اجمللس هبذا اجلانب الهام موشدد الس يد الرئيس 

جنوب -اخليار الاسرتاتيجي اذلي تتبناه اململكة املغربية حتت قيادة جالةل املكل محمد السادس حفظه فامي يتعلق بتعزيز التعاون جنوب

ىل احلضور الوازن للمؤسسة الربملانية املغربية، خاصة جملس املستشارين، داخل  ول س امي مع أأمرياك الالتينية، مشريا يف هذا الس ياق اإ

من خالل  أأوصفة املالحظ اليت يمتتع هبا،  سواء عرب أأمه املنتدايت والتكتالت الربملانية يف خمتلف مناطق أأمرياك الالتينية والكراييب

ياك العديد من املشاريع اليت تقوي الروابط الثقافية والس ياس ية بني اجلانبيني كام هو الشأأن ابلنس بة ملكتبة محمد السادس مبقر برملان أأمر 

عطيات للتعرف عىل مجمل امل  أأمرياك الالتينية الالتينية والكرايب واليت تمت حاليا معلية توسعهتا لتكون منارة حضارية للمغرب وبوابة

  الثقافية واملعامرية والس ياس ية املغربية.

 

..أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية.  

والمؤقتة....   
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أأبرز الس يد النعم ميارة حرص اجمللس عىل تعميق وتوطيد خيار التعاون  كام

لس دورا حموراي يف جنوب مع دول القارة الإفريقية والعامل العريب، حيث يلعب اجمل-جنوب

ىل تمنية احلوار الربملاين املمثر بيهنام، اكشفا يف عرب اختاذ مجم املتاكملني، التقريب بني هذين الفضاءين اجلغرافيني وعة من املبادرات الهافة اإ

هذا الصدد أأنه س يحرض جبانب رئيس الربملان الإفريقي ورئيس الاحتاد الربملاين الإفريقي ورئيس برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب 

ىل بامن خالل شهر ماي املقبل من أأجل مواص فريقيا )س يداو( اإ ثراء ةلاإ   احلوار الربملاين الإفريقي مع أأمرياك الالتينية. واإ

عن أأمهية العالقات املغربية  Jaime Quintanaرئيس جلنة اخلارجية مبجلس الش يوخ الش ييل الس يد من هجته حتدث 

ياسة اخلارجية الش يلية كيفام اكنت الأوضاع الس ياس ية ادلاخلية، مؤكدا أأن الش ييل، انطالقا يف الس   بأأولوية خاصةاليت حتظى  الش يلية

جعابه ابملشاريع الاقتصادية الكربى  حيث أأبدىمما تزخر به من فرص، ترغب يف تطوير عالقاهتا مع القارة الإفريقية وخاصة مع املغرب،  اإ

فريقية، كام أأعرب عن  13املغرب اذلي من املرتقب أأن تس تفيد منه -نيجرياي اليت أأطلقها املغرب وعىل رأأسها مرشوع أأنبوب الغاز دوةل اإ

حداث  ىل اإ  خط جوي مبارش بني املغرب والش ييل لتعزيز دينامية وحيوية العالقات الثنائية.تطلعه اإ

حداث منتدى اقتصاد ي برملاين بني وبعد أأن نوه ابلنظرة املس تقبلية الثاقبة لقرتاح رئيس جملس املستشارين خبصوص اإ

داخل احملافل الربملانية بأأمرياك الالتينية، مشددا أأن بالده  ا احلضور املغريبجسل املسؤول الش ييل الأمهية القصوى اليت يكتس هي البدلين،

 تدمع هذا التوجه كام لن تذخر هجدا لتمنية وتطوير عالقاهتا مع املغرب.

ىل اعامتد دس تور جديد للبالد، مل خيف  ييل املطبوع حالياويف س ياق اس تعراضه للوضع الس يايس ادلاخيل يف الش   ابلسعي اإ

تجاوب مع احلراكت الاجامتعية من ة ومقاربته ادلس تورية املتفردة يف ال اهامتمه ابلس تفادة من التجربة املغربي Jaime Quintanaالس يد 

صالحات 2011خالل دس تور   خاصة فامي يرتبط ابلنظام الربملاين وماكنة جملس املستشارين فيه. هيلكية وما تضمنه من اإ

آخر، اكن هذا اللقاء مناس بة ساحنة عرب خاللها الس يد النعم ميارة عن تقديره الكبري للموقف الش ييل الثابت  ويف موضوع أ

لإجياد  ،بتعاون مع الأمم املتحدة ،املغربمن قضية الصحراء املغربية اذلي يشلك نوعا من الإنصاف جتاه اجلهود الصادقة اليت يبذلها 

وقناعهتم الراخسة  هبويهتم املغربيةتسوية هنائية لهذا اخلالف الإقلميي، كام قدم ابملناس بة توضيحات حول تعلق ساكنة الأقالمي اجلنوبية 

ىل  ه الأقالمي من بنية حتتية هائةل وتمنية ما تمتتع به هذابس تحاةل قيام دوةل ومهية فوق هذه الربوع املغربية، مشريا يف نفس الس ياق اإ

 اقتصادية واجامتعية وبرشية مس مترة.
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 رئيس مجموعة الصداقة  يستقبل    رئيس مجلس المستشارين
 المغرب.   –البرلمانية إستونيا  

 

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد النعم 

الس يد رايفو طام  2023يناير 30الثنني  مسأأ  ميارة يوم

س تونيا   املغرب.  –رئيس مجموعة الصداقة الربملانية اإ

قدم الس يد النعم ميارة للوفد  هذا اللقاءيف مس هتل 

من حيث ، ريالإيس توين حملة عن اجمللس وموقعه ادلس تو 

تركيبته النوعية واختصاصاته يف الترشيع ومراقبة العمل 

 احلكويم وتقيمي الس ياسات العمومية وادلبلوماس ية الربملانية. 

الرئيس أأن اجمللس عالوة عىل  وأأضاف الس يد

تنظمي  من خالل ،العامللحوار والنقاش اجملمتع التعددي حول القضااي الكربى اليت تشغل ابل الرأأي  فضاءاتهيعمل عىل فتح  ،ذكل

 حول العداةل الاجامتعية ومناخ الأعامل والغرف املهنية والش باب.. واحتضان منتدايت دورية

قدم خاللها الس يد النعم ميارة صورة عن التحولت الس ياس ية وادلميقراطية كام شلكت هذه املباحثات مناس بة 

وهو ما أأهل اململكة للحصول  ،ه هللاادة جالةل املكل محمد السادس نص الكربى ومظاهر التمنية املتجددة اليت يعرفها املغرب بقي

 . عىل وضعية رشيك أأسايس وموثوق لالحتاد الأوريب

 للربملان الأوريب جتاه زاء املوقف السليب والعدايئويف هذا الصدد أأعرب الس يد الرئيس جمددا عن خيبة الأمل اإ 

 احلقويق اذلي شهدته اململكة خالل العقدين املاضيني يس توجب الإشادة والتنويهمعتربا يف نفس الوقت أأن التطور ، املغرب

 . وليس العكس

البعد  أأمهيةمشددا عىل ، املرحةل من خالل احلوار والنقاشوأأعرب الس يد الرئيس عن الأمل يف أأن يمت جتاوز هذه 

 بني املغرب والاحتاد الأوريب. رشاكة تطوير ال يف  الربملاين

س تونيا رئيس مجموعة الصدر ذكمن جانبه  ىل أأنه حيتفظ ، زايراته السابقة للمغربب ،املغرب –اقة الربملانية اإ مشريا اإ

 تطورا كبريا يف عدة جمالت.  عن اململكة اليت تشهد حس به طيبة بذكرايت

، ل نظام الغرفتنيوالتطلع لتعميق املعرفة بطريقة اش تغا ،ابلتجربة الربملانية املغربية اهامتمهوأأعرب الس يد طام عن 

حداث مجموعة الصداقة الربملانية  ضيفام   تعزيز التعاون الربملاين بني البدلين. متليه الرغبة يف أأن اإ

دايت املطروحة والعابرة وأأن التح ،املغرب بدل جار لالحتاد الأوريب اعترب الس يد طام أأن ،يف نفس الس ياق

 . جتاوزها أأجلعىل اجلانبني تكثيف التعاون من  تفرض، للقارات
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   الموضوعاتية  رئيس مجلس المستشارين يترأس أعمال الندوة
الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية  "حول موضوع    المنظمة

 الذهب نموذجا"-الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي

 

أأشغال  ،رئيس جملس املستشارين ،ترأأس الس يد النعم ميارة

ندوة املوضوعاتية اليت نظمها اجمللس بتعاون وتنس يق مع جملس هجة ال 

اجلهوية املتقدمة ورهاانت التمنية " اذلهب حول موضوع -ادلاخةل وادي

ة ين، وذكل مبداذلهب منوذجا"-الرتابية املندجمة: هجة ادلاخةل وادي

  .2023يناير  26ادلاخةل يوم امخليس 

س بة، حرص الس يد النعم وخالل لكمته الافتتاحية هبذه املنا

براز حرص جملس املستشارين عىل تنويع مقاربته  ميارة يف البداية عىل اإ

مبا هو واهجة  اجمللسومصاحبته لورش اجلهوية، انطالقا من خصوصية 

مما جيعهل يظهر مبظهر برملان اجلهات  المتثيل اجلهوي والرتايب للمملكة،

هذه التجربة الواعدة، موفرا لها الس ند الترشيعي املالمئ، والرتافع اجلاد الرضوري، واملصاحبة  واجملالس الرتابية الأخرى، حامال هلم تطوير

 املتقدمة.اليقظة لإجناح مسلسل اجلهوية 

وذكر الس يد الرئيس أأن جملس املستشارين أأدرج يف أأجندته الس نوية، امللتقى الربملاين للجهات، اذلي وصل خالل الس نة 

ما لتوحيد الرؤى خبصوصها، أأو لإجياد أأرضية للتوافق حولها تشخيصا املاضية حملطته الراب عة، وهو ملتقى يش تغل عىل قضااي دقيقة، اإ

 واقرتاحا للحلول، أأو لتقريب وهجات نظر خمتلفة، تُعيق الانسجام املطلوب والتاكمل املرجو من قبل لك املتدخلني.

ط  حداث "الندوات املوضوعاتية اجلهوية"، ويه اإ ار هجوي، حتتضنه اجلهة املعنية، وخالهل يمت الانتقال من التفكري كام مت اإ

ىل مقاربة  املطروحة هجواي، عرب التوقف عند مقاربة اجلهة املعنية ملطلب التمنية، والأجوبة املقدمة لأس ئةل اجملال،  تالإشاكلاملاكرو، اإ

بداع حلول غري تقليدية لإشاك لتشاريك لربامج القرب، ومدى القدرة عىل ممارسة الاختصاصات ئي ايلت المتويل، والهت ودور النخب يف اإ

 مبحددات النجاعة والفعالية.

وأأكد الس يد الرئيس أأن طموحات اجمللس ابلرتقاء هبذه التجربة، يه اليت جتعلنا نضعها موضوع مسائةل وتفكري وتأأمل 

ىل العديد من العراقيل اليت ل تزال حتول دون تطوير ال  تجربة حبمك حداثهتا واختالف ظروف املامرسة من هجة اإىل وتداول، مشريا اإ

 .والاقتصاديةتبعا لختالف املعطيات الس ياس ية  أأخرى
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ىل تغيري  ن هذه اللقاءات اليت ننظمها يه تريم اإ ذلكل، يقول الس يد الرئيس، فاإ

وتمتة  مقاربتنا للموضوع، فاإذا اكنت الس نوات الأوىل للتجربة تدور حول معضالت المتويل،

عدادها،  ةالتكنوقراطيالبناء القانوين، وتعرثات البداايت، والربامج التمنوية ودور اخلربة  يف اإ

وعن وضع الأنظمة ادلاخلية للمجالس كآليات للتدبري ادلاخيل...فاإن املرحةل تقتيض تقامس 

ق والتعرث التجارب، والاهامتم مبعرفة ملاذا مت تسجيل النجاحات يف منطقة، وملاذا اكن الإخفا

يف مناطق أأخرى...كيف ميكن لنا أأن نتقامس أأس باب النجاح ونتجنب مسببات التعرث...وكيف ميكن لهذا احلوار ادلاخيل بني اجملالس، أأن 

يغين التجارب واملامرسات الفضىل، وأأن يكون ابعثا لالس تلهام، ودافعا للتجديد...فوصفات النجاح ل تكون يف النصوص القانونية 

عامل نصوص جامدة يف بيئة هجوية متغرية، مبعطيات جغرافية وبرشية متنوعة،  وبر  املنظمة، منا يف كيفية اإ   هاانت متباينة، وبوقائع خمتلفة.واإ

ن مهنا اليوم، هو أأن ننتقل  يضيف الس يد النعم ميارة، اإ

ىل جمالت تدبريها،  ىل هذه اجلهات، اإ نصاتاإ لهيا، ويه تعرض  لالإ اإ

يف وابيق اجلهات، يف انفتاح للجميع عىل امجليع، جتربهتا، لتتفاعل معها 

 تبادل للخربات وللتجارب.

من هجة أأخرى، أأكد الس يد الرئيس أأن تنظمي هذه الندوة 

حبارضة وادي اذلهب، حيمل دللت رمزية كبرية، مربزا ما تمتتع به 

ماكانت اقتصادية وتمنوية هائةل ومتعددة، فضال عن موقع  اجلهة منة اإ

ل هذا اجملال بوابتنا الرتابية والبحرية حنو امتدادان الأفريقي، جغرايف، جيع

هذا الامتداد اذلي اسرتجع لك زمخه ابلقرار التارخيي جلالةل املكل، 

ىل ماكهنا الطبيعي مضن العائةل املؤسس ية الإفريقية؛  نصه هللا، بعودة بالدان اإ

باحثة عن الفرص الاقتصادية، يف س ياق كوين موسوم ابلأزمة، وادي اذلهب، أأصبحت قبةل للك الاستامثرات ال -جفهة ادلاخةل

آخر، فالرثوات السمكية توفر املادة الأولية للصناعة الغذائية، واخملزون املايئ ، كام أأهنا تُقدم عرضا اقتصاداي غري حمصور يف قطاع دون أ

ن ماكنية نشوء قطاع فاليح، واملوقع اجلغرايف يضفي جاذبية عىل اجملال لإ عاش س ياحة الصحراء والبحر، دون أأن ننىس تنايم يتيح اإ

نتاجية الأساس ية؛  قطاع اخلدمات، املرتبط تطوره بتطور القطاعات الإ

رادة س ياس ية  ومن هذا املنطلق فاإن هذه اجلهة، كام خنبهتا، تُسوق اليوم للرتافع عىل جناح خيار التمنية، وعىل وجود اإ

دارة جمالها عرب قواعد ادلميقراطية والانتخاب، كام أأن اجلهوية، مبنحدرها لتجريب منط جديد من التدبري يعطي للساكنة  احمللية فرصة اإ

ادلميقراطي، تعطي اليوم للقامئني علهيا رشعية احلديث ابمس الساكنة، ابمس مطالهبا، ابمس اختياراهتا، ضدا عىل متحدثني ابمس رشعية 

 متومهة ل س ند لها.

ىل أأن اجلهوية، مب ىل احمليل، ل تقتص فقط عىل املوارد والإماكانت بل تشمل الإنسان وبعدما أأشار اإ ا تعينه من العودة اإ

ولسانه وتقاليده وموروثه وثقافته، أأكد الس يد ميارة أأن دس تور اململكة أأوىل أأمهية للبعد احلساين الصحراوي، مككون من مكوانت 

 .فة ورموزها، وجعلها واهجة للتعريف ابجملال وخصوصياتهالهوية الوطنية املوحدة، وهو ما يس تدعي الاهامتم هبذه الثقا
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   وفد عن البرلمان المغربي يشارك بإسطنبول في أشغال اجتماع
لجنة الشؤون االقتصادية والمالية، والشؤون االجتماعية والتعليم التابعة  

 للجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط
 

  مبجلس يه يفاملغريب شارك وفد عن الربملان

أأشغال اجامتع جلنة الشؤون الاقتصادية واملالية، 

 والشؤون الاجامتعية والتعلمي التابعة للجمعية الربملانية

يناير  27نعقد يومالالحتاد من أأجل املتوسط، واذلي 

سطنبول 2023   تركيا. –، ابإ

مض الوفد الربملاين املشارك يف هذا الاجامتع و

دة مرمي رمييل، عن فريق عن جملس النواب لك من الس ي

التجمع الوطين للأحرار والس يد عادل الس باعي، عن 

الفريق احلريك وعن جملس املستشارين لك من الس يد 

عبد الرحامن ادلرييس، عن الفريق احلريك والس يد عبد 

 ب؛الإهل حيرض، عن الفريق الاشرتايك والس يد عبد الكرمي همدي، عن فريق الاحتاد العام ملقاولت املغر 

طار اجامتعات اللجان ادلامئة التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط واليت تسامه  وتندرج أأشغال هذا الاجامتع يف اإ

ثراء النقاش واحلوار وصياغة التوصيات حول مجموعة من القضااي الكربى املتعلقة ابلأمن وحقوق الإنسان والقضااي الاقتصادية واملال  ية يف اإ

ىل قضااي حقوق املرأأة يف البدلان الأور ومتوسطية. ون الاجامتعيةوالشؤ  ضافة اإ  واملواضيع ذات الصةل ابلثقافة والطاقة والبيئة واملياه اإ

ىل تقدمي عرض شامل حول الأمن الغذايئ والتحدايت  وقد عرف هذا اللقاء املصادقة عىل جدل أأعامل اللجنة، ابلإضافة اإ

 ومتوسطية.اليت تواهجها املنطقة الأور 

عاملية املتقدمة واملرموقة اليت حيظى هبا املغرب بني املاكنة ال ويف معرض لكمته يف أأشغال هذا الاجامتع، أأبرز الوفد املغريب

دول العامل يف جمال الأمن الغذايئ مشرية اىل أأن هذه املاكنة يه ِنتاج رؤية ومثرُة س ياسات وطنية وتوهجات اسرتاتيجية معل املغرب 

  يلها حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصه هللا.عىل تن 

طارا  كام مت التأأكيد عىل رضورة تعزيز الس ياسات الوطنية يف جمال الأمن الغذايئ من خالل سن ترشيعات وطنية تشلك اإ

 تعزيز العالقات الربملانية بني اللجان ادلامئة املعنية قانونيا للعمل الربملاين يف مسار حتقيق الأمن الغذايئ وحتقيق الاكتفاء، ابلإضافة اىل

 بقطاع الأمن الغذايئ يف املؤسسات الترشيعية يف مجيع دول العامل.

ىل رضورة تعزيز التعاون شامل جنوب وذكل وفق مقاربة تشاركية هدفها حتقيق الأمن -يف نفس الس ياق، دعا الوفد الربملاين اإ

  تعددة.الغذايئ واحلد من تداعياته امل 

ىل أأن امجلعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط تأأسست يف انبويل يف  بقرار من املؤمتر  2003دجنرب  3وجتدر الإشارة اإ

ىل توفري ادلمع واملسامهة 2004مارس  23و 22متوسطية، وعقدت امجلعية دورهتا الأوىل بأأثينا يويم -الوزاري للرشاكة الاورو . وهتدف اإ

 د راش يد الطاليب العلمي، رئيس جملس النواب.يعزيز وتطوير مسلسل برشلونة. ويرأأسها حاليا الربملان املغريب يف خشص الس  الربملانية لت
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   وفد مجلس المستشارين لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
 .المنعقدة بستراسبورغ  2023في أشغال دورة يناير  

 

 

عية الربملانية جمللس وفد الربملان املغريب دلى امجل  شارك

أأورواب يف أأشغال ادلورة الش توية اليت انعقدت بسرتا س بورغ ما بني 

 .2023يناير  27و 23

 Riaومتزيت أأشغال هذه ادلورة، بعرض الس يدة 

Oomen Ruijten  تقرير أأمام أأعضاء أأشغال جلنة القضااي

الس ياس ية وادلميقراطية حول" تقيمي أأداء الرشاكة من أأجل 

طية" واليت أأعدته عىل هامش زايرة العمل اليت قامت هبا ادلميقرا

س نة  11للمملكة املغربية خالل شهر أأكتوبر املايض، بعد أأكرث من 

من الرشاكة القوية بني امجلعية الربملانية جمللس أأورواب وبرملان اململكة 

الأزمة الروس ية الأوكرانية، وذكل مبشاركة الس يدة  املغربية، كام متت مناقشة عدة مواضيع حمورية هتم قضااي القارة الأوروبية مهنا

Oleksandra Matviichuk وماكحفة العنف ضد املرأأة 2022، مديرة مركز احلرايت املدنية احلائزة عىل جائزة نوبل للسالم ،

 والأثر البييئ للناعات املسلحة، وحماربة الإرهاب.

 ملغريب اذلي يتكون من:وسامه يف أأشغال هذه ادلورة أأعضاء الوفد الربملاين ا

 ،املستشار الس يد امحد اخشيشني، اخلليفة الثاين لرئيس جملس املستشارين 

 ،املستشار الس يد عبد السالم اللبار، رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية 

 .املستشار الس يد عابد ابدل، عضو فريق التجمع الوطين للأحرار 
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  17ال   دورة  المغربي في أشغال الللبرلمان    مشاركة وازنة 
عضاء في منظمة التعاون  لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األ

 .اإلسالمي
 

شارك وفد برملاين مغريب هام يف أأشغال  

ادلورة السابعة عرشة لحتاد جمالس ادلول الأعضاء يف 

منظمة التعاون الإساليم والاجامتعات املصاحبة الأخرى، 

العامصة اجلزائرية، خالل الفرتة املمتدة بني اليت حتتضهنا 

 .2023 يناير 30و 26

حتت شعار  نظمتهذه ادلورة، اليت  ومتزيت

، حبضور ممثيل "العامل الإساليم ورهاانت العصنة والتمنية"

ىل عدد من  الربملاانت الأعضاء يف الاحتاد ابلإضافة اإ

تنعقد يف  املنظامت الربملانية ادلولية والإقلميية بصفة مراقب،

ظل مجموعة من التحدايت اليت تواجه الأمة الإسالمية عىل 

 .املس توايت الس ياس ية والاقتصادية والأمنية، كام أأهنا تأأيت يف أأعقاب التطورات الأخرية اليت تشهدها القضية الفلسطينية

يف املنظمة، ومجعية الأمناء اجامتعات لك من اللجنة التنفيذية لحتاد جمالس ادلول الأعضاء  عقدتهذه ادلورة  وخالل

ىل عقد اجامتعات اللجان الأربع ادلامئة؛ ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون الس ياس   ية العامني لربملاانت ادلول الأعضاء يف الاحتاد، ابلإضافة اإ

ن الثقافية والقانونية وحوار والعالقات اخلارجية، وجلنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، وجلنة حقوق الإنسان واملرأأة والأرسة، وجلنة الشؤو

 .احلضارات والأداين

اليوم الأول تنظمي اجامتعات تشاورية بني أأعضاء اجملموعات الثالث )العربية والآس يوية والإفريقية( املكونة لالحتاد،  وشهد

 .قضية الفلسطينيةوذكل حول مجموعة من القضااي التنظميية ذات الصةل. كام عقدت جلنة فلسطني اجامتعا لتدارس تطورات ال 

ىل جانب جتديد  ومتحورت أأشغال ادلورة حول مناقشة مجموعة من مشاريع القرارات املتعلقة بعدد من القضااي وادلول، اإ

صدار بيان ختايم  .هيألك املنظمة، عىل أأن تتوج هذه الأعامل ابإ

حتاد جمالس ادلول الأعضاء يف منظمة انتخبت النائبة جنوى ككوس، عن الربملان املغريب، عضوا ابللجنة التنفيذية لوقد 

 .لالحتاد املنعقد حاليا ابجلزائر 17التعاون الإساليم، وذكل خالل أأشغال املؤمتر 

آخرين عن برملان اململكة العربية السعودية  وابلإضافة اىل املغرب مت انتخاب من اجملموعة العربية، بذات اللجنة، أأعضاء أ

 .وسلطنة عامن ولبنان

ىل  رأأسه الس يد محمد والزين، انئب رئيس جملس النواب، ومض يف عضويته عن تأأن الربملان املغريب شارك بوفد يشار اإ

جملس النواب النائب محمد ش باك عن فريق التجمع الوطين للأحرار، والنائبة جنوى ككوس، عن فريق الأصاةل واملعارصة، والنائب 

وعن جملس املستشارين املستشار عبد الكرمي شهيد، منسق مجموعة ادلية، خادل الش ناق، عن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتع

  .ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي، واملستشار خادل السطي، عضو الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب
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      الممثل الدائم لمجلس المستشارين في برلمان أمريكا الوسطى

 (1) ن".يلتقي رئيس هذه الهيئة البرلمانية "البرالسي
 

أأكد الرئيس اجلديد لربملان أأمرياك الوسطى 

، الس يد أأمادو سريود س يفيدو، أأن "الربلسني"

انضامم الربملان املغريب كعضو مالحظ دامئ دلى هذا 

يشلك دعامة أأساس ية يف  الاحتاد الربملاين اجلهوي

معهل املؤسيس، معربا يف الوقت ذاته عن امتنانه 

يضطلع به جملس  وتقديره الكبري لدلور اذلي

املستشارين يف تقوية العالقات بني املغرب وبدلان 

 . أأمرياك الوسطى

هذا التأأكيد خالل املباحثات اليت جاء و 

الس يد س يفيديو ابملمثل ادلامئ جمللس املستشارين  مبقر برملان أأمرياك الوسطى ابلعامصة غواتاميل،2023يناير  27امجلعة  يوممجعت 

 .أأمحد اخلريف الس يد ستشار، امل "الربلسني"دلى 

وخالل هذا اللقاء، عرب ممثل جملس املستشارين عن اعزتازه مبسار العالقات املمتزية بني الربملان املغريب وبرملان أأمرياك 

الوسطى، واليت حققت الكثري من املكتس بات يف وقت وجزي، حيث اس تعرض يف هذا الس ياق أأمه احملطات اليت مزيت مسار 

عالن العيونــ"، بدءا ب"الربلسني"نائية بني جملس املستشارين والعالقات الث  اذلي توج الاجامتع التارخيي املشرتك ملكتب  "اإ

، واذلي عرب فيه هذا الأخري عن دمعه 2016جملس املستشارين واملكتب التنفيذي لهذا الاحتاد الربملاين اجلهوي يف يوليوز 

ىل القرار للوحدة الرتابية للمملكة املغربية، مرورا  ابلقرار ادلامع للتدخل السلمي للمغرب ابملعرب احلدودي للكركرات، ووصول اإ

الأخري ابلرتقاء بوضع جملس املستشارين من صفة عضو مالحظ دامئ اىل صفة رشيك متقدم واذلي مت الإعالن عنه خالل 

ب التنفيذي لربملان أأمرياك الوسطى يف اس تقبال رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة من طرف رئيس وأأعضاء املكت

 .2022فرباير  14

وبعدما اس تعرض مس تجدات ملف القضية الوطنية ولك املكتس بات اليت حققها املغرب يف مسار تأأكيد مغربية 

هذا  حصرائه، مل يفت الس يد أأمحد اخلريف، التنويه مبواقف برملان أأمرياك الوسطى ادلامعة للقضية الوطنية للمملكة، مذكرا يف

عالن العيون“الصدد مبضامني  اليت دمع من خاللها برملان أأمرياك الوسطى هجود املغرب والأمم املتحدة لإجياد حل سلمي للناع ” اإ

املفتعل حول الصحراء املغربية مبا يضمن الوحدة الرتابية للمملكة، حيث أأكد الس يد اخلريف يف هذا الاطار أأن هذا الاعالن 

 .ة الربملان املغريب بربملان أأمرياك الوسطىس يظل وثيقة مرجعية يف عالق
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من هجته، أأعرب الس يد أأمادو سريود س يفيدو اذلي اكن مرفوقا بأأعضاء 

املكتب التنفيذي لربملان أأمرياك الوسطى، عن اس تعداده ملواصةل متتني العالقات املمتزية 

س يخها من خالل بني املؤسس تني الترشيعيتني، والعمل املشرتك من أأجل تعزيزها وتر 

بلورة برامج ملموسة ختدم قضااي ومصاحل شعوب املنطقتني، مربزا يف هذا الصدد أأن ماكنة املغرب وموقعه اجليو اسرتاتيجي 

ىل جانب الاس تفادة من  جيعل منه بوابة دلول املنطقة للتقارب والانفتاح وبناء جسور التعاون مع بدلان افريقيا والعامل العريب اإ

 .ئدة للمملكة خصوصا يف جمالت الطاقات البديةل وس ياس هتا المنوذجية يف التعامل مع القضااي املرتبطة ابلهجرةالتجارب الرا

ىل تفعيل وتنيل مقرتح رئيس جملس املستشارين، بعقد منتدى برملاين مشرتك  ودعا الس يد س يفيدو يف هذا الصدد، اإ

 .يتناول خمتلف القضااي املرتبطة ابلهجرة واملهاجرين

خبصوص الناع املفتعل حول الصحراء املغربية، أأبرز رئيس برملان أأمرياك الوسطى أأن املواقف اليت ذكرها الس يد و 

يف هذا الشأأن انبعة من كون هذه الهيئة الربملانية تأأسست أأواسط الامثنينات عىل أأنقاض  "الربلسني"اخلريف واليت يعرب عهنا 

رساء التعايش السلمياحلرب، وهو ما جيعلها منارصة للحلول الس   .لمية ولك املبادرات الرامية اىل اإ

 "،الربلسني" ــوجتدر الاشارة اىل أأن املستشار أأمحد اخلريف شارك عقب هذا اللقاء، يف أأشغال امجلعية العامة ل

ارين دلى هذه واليت أأدى خاللها القسم اذلي جيدد من خالهل برملان أأمرياك الوسطى ترس مي عضويته مكمثل دامئ جمللس املستش

 .2016الهيئة الربملانية اجلهوية، بعدما توىل هذه املهمة ابتداء من سادس يناير 

ويف لكمته هبذه املناس بة، عرب الس يد اخلريف عن اعزتازه مبواصةل العمل ممثال جمللس املستشارين دلى هذا الاحتاد 

وية اليت منحها جملس املستشارين لتعزيز العالقات مع برملاانت أأمرياك الربملاين الوازن مبنطقة أأمرياك الالتينية كلك، مؤكدا أأن الأول

جنوب، -الالتينية مل تكن جمرد اختيار ظريف، بل قناعة راخسة مبنية عىل خيار اسرتاتيجي للمملكة املغربية لتعزيز التعاون جنوب

 .وهو اخليار اذلي يرعاه ويقوده صاحب اجلالةل املكل محمد السادس
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   الممثل الدائم لمجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى
 (.2)  يتباحث مع نائب رئيسة كونغرس غواتيماال

 

أأجرى املمثل ادلامئ جمللس املستشارين دلى 

 الأربعاء يومبرملان أأمرياك الوسطى، املستشار أأمحد اخلريف، 

ات الكونغرس بغواتاميل العامصة، مباحث مبقر 2023يناير  25

مع انئب رئيسة كونغرس مجهورية غواتاميل، أأرماندو ملغار، 

 .مرفوقا بعضو املكتب التنفيذي مارفني أألفارادو

اذلي حرضه سفري املغرب وخالل هذا اللقاء، 

ابدلينامية ان اعزتازهام اجلانب ، أأكدبغواتاميل طارق اللوجري

، عىل املمتزية اليت تعرفها العالقات بني املؤسس تني الترشيعيتني

غرار الرشاكة القامئة بني البدلين الصديقني، ويه العالقات 

اليت اكنت دامئا مبنية عىل روح الاحرتام والتشاور وادلمع 

 .املتبادلني، وهو ما مت جتس يده من خالل افتتاح قنصلية عامة مجلهورية غواتاميل مبدينة ادلاخةل املغربية

كن أأن يلعبه برملانيو البدلين يف تعزيز ودمع الرشاكة بني املغرب وغواتاميل، والارتقاء أأمهية ادلور اذلي مي وأأبرز الس يد اخلريف

ابلعالقات الثنائية اىل مس توى رشاكة منوذجية عىل املس تويني الس يايس والاقتصادي، مؤكدا العزم الراخس والاس تعداد ادلامئ لرئاسة 

مل املنبثق عن لقاء رئيس اجمللس النعم ميارة مع رئيسة كونغرس غواتاميل ومكوانت جملس املستشارين عىل تنيل مضامني برانمج الع

شهر فرباير املايض، لس امي يف جمال تبادل التجارب واملامرسات الفضىل يف العديد  يفشرييل خواان ريفريا، خالل زايرته مجلهورية غواتاميل 

 .هجرة والتغريات املناخية والطاقات املتجددة والس ياسات الفالحية واملائيةمهنا بتدبري قضااي ال  ةمن القضااي والقطاعات، وخاصة املرتبط

هذا اللقاء مناس بة جدد فهيا الس يد اخلريف عبارات الامتنان للموقف الثابت لغواتاميل خبصوص قضية الوحدة الرتابية  وشلك

للناع الإقلميي حول الصحراء املغربية، وهو املوقف اذلي للمملكة من خالل دمعها خملطط احلمك اذلايت حتت الس يادة املغربية كحل وحيد 

وق جتسد ابخلطوة التارخيية املمتثةل يف فتح قنصلية مبدينة ادلاخةل، اىل جانب انضامم غواتاميل اىل مجموعة اصدقاء املغرب داخل جملس حق

 .الانسان التابع للأمم املتحدة

زي واملمثر بني البدلين، خاصة يف املنتدايت ادلولية، كام مثن الأمهية اليت من هجته، أأبرز الس يد ملغار مس توى التعاون املمت

يب يولهيا املغرب لتعزيز عالقاته مع دول أأمرياك الوسطى، ومضهنا مجهورية غواتاميل، مؤكدا أأن متتني العالقات مع جملس املستشارين املغر

يب رئيسة كونغرس غواتاميل الس يدة شرييل خواان ريفريا، بدعوة رئيس من شأأنه تعزيز هذا املسار املمتزي من العالقات، مؤكدا ترح 

 .جملس املستشارين لزايرة اململكة املغربية، لتكون فرصة من أأجل تنيل أأجندة العمل املشرتكة

 وخبصوص القضية الوطنية، أأكد املسؤول الربملاين عن مجهورية غواتاميل أأن مجيع اخلطوات اليت قامت هبا احلكومة يف

آخرها افتتاح قنصلية عامة مبدينة ادلاخةل، اكنت بدمع ومصادقة من الكونغرس، نظرا للتقدير  مسار دمع وحدة وس يادة اململكة املغربية وأ

ةل اذلي حيظى به املغرب بقيادة جالةل املكل محمد السادس دلى القوى املشلكة لربملان مجهورية غواتاميل، عالوة عىل الإميان الراخس بعدا

 .وابية الطرح املغريب خبصوص الناع املفتعل حول الصحراء املغربيةوص

اللقاء أأعلن عضو املكتب التنفيذي لكونغرس مجهورية غواتاميل، مارفني أألفارادو، عن رئاس ته الشخصية هذا خالل و 

مياان منه ابدلور الكبري اذلي تلعبه مجموعات الصداقة كآ "جملموعة الصداقة غواتاميل املغرب،  لية مؤسساتية لمتتني التعاون والاس تفادة اإ

 ."من التجارب الرائدة للمملكة يف العديد من اجملالت والقطاعات الاسرتاتيجية
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 يجري مباحثات مع نائبة وزير خارجية جمهورية غواتيماال  ...و  
(3.) 

 
مبناس بة زايرته مجلهورية غواتاميل، من أأجل املشاركة يف 

لعادية لربملان أأمرياك الوسطى، أأجرى املمثل ادلامئ أأشغال ادلورة ا

جمللس املستشارين دلى برملان أأمرياك الوسطى، الس يد املستشار 

أأمحد اخلريف، مباحثات مع انئبة وزير خارجية غواتاميل، الس يدة أأفا 

 .2023يناير  24أأتزوم أأريفالو، وذكل اليوم الثالاثء 

حب اجلالةل وخالل هذا اللقاء، اذلي حرضه سفري صا

املكل محمد السادس جبمهورية غواتاميل، الس يد طارق اللوجري، عرب 

الس يد املستشار أأمحد اخلريف، عن اعزتازه واعزتاز اكفة مكوانت 

الربملان املغريب ابدلينامية املمتزية للعالقات الثنائية بني اململكة املغربية 

د اذلكرى ختلي 2021مت س نة  الصديقة، حيثومجهورية غواتاميل 

قامة العالقات ادلبلوماس ية بني البدلين، وهو ما جيسد عراقة ومتانة الروابط التارخيية اليت جتمع بدلين يعتربان  50امخلسني  لإ

 اليوم حليفني اسرتاتيجيني عىل اكفة املس توايت.

ومتتني هذه العالقات املمتزية،  كام اكن اللقاء مناس بة أأبرز خاللها الس يد املستشار أأمهية التعاون الربملاين يف مواكبة

هيا مذكرا يف هذا الصدد ابلأدوار الاجيابية اليت لعبهتا الس يدة انئبة وزيرة اخلارجية يف توطيد العالقات مع الربملان املغريب أأثناء تول

يد النعم ميارة مجلهورية ملهمة سامية بربملان أأمرياك الوسطى، ومشريا يف نفس الس ياق اىل أأمهية زايرة رئيس جملس املستشارين الس  

غواتاميل خالل شهر فرباير من الس نة املاضية، واليت توجت ابلس تقبال اذلي حظي به من قبل رئيس مجهورية غواتاميل، خفامة 

جراؤها مع املسؤولني احلكوميني والربملانيني جبمهورية غواتاميل،  الس يد "أأليخاندرو غيامايت"، اىل جانب املباحثات اليت مت اإ

حيث أأرص املسؤولون الغواتاميليون عىل تبيان مظاهر الاهامتم الكبري والرغبة الأكيدة يف تعزيز عالقات بدلمه ابململكة املغربية، 

جراؤها مع لك من وزير اخلارجية الس يد "ماريو بواكرو" وأأعضاء املكتب التنفيذي   وخصوصا خالل املباحثات اليت مت اإ

 ئاسة الس يدة "شرييل خواان ريفريا".لكونغرس مجهورية غواتاميل بر 

ممثل جملس املستشارين، أأكد يف نفس الس ياق عىل أأن هذا التوجه اذلي يهنجه الربملان املغريب يف تعزيز العالقات 

بية يف مع الربملاانت الوطنية والاحتادات الاقلميية واجلهوية مبنطقة أأمرياك الالتينية يامتىش مع اخليار الاسرتاتيجي للمملكة املغر 

جنوب، حيث أأن تشبث املغرب بعمقه الافريقي والأمهية البالغة اليت يولهيا صاحب اجلالةل املكل محمد -تعزيز التعاون جنوب

جنوب، -السادس نصه هللا، لتمنية القارة الإفريقية؛ يوازهيا ارتاكز الس ياسة اخلارجية للمملكة املغربية عىل تعزيز التعاون جنوب

 يرعاه ويقوده جالةل املكل نصه هللا.وهو اخليار اذلي 

ومل يفت الس يد املستشار أأمحد اخلريف هذه املناس بة دون الإشادة ابملوقف الثابت مجلهورية غواتاميل خبصوص 

خملطط احلمك اذلايت حتت الس يادة املغربية كحل وحيد للناع الإقلميي   قضية الوحدة الرتابية للملكة املغربية من خالل دمعهام

ول الصحراء املغربية، وهو املوقف اذلي جتسد ابخلطوة التارخيية املمتثةل بفتح قنصلية مبدينة ادلاخةل، ويه اخلطوة اليت جاءت ح

لتكرس كذكل مضامني البيان املشرتك اذلي وقعه وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الافريقي واملغاربة املقميني ابخلارج، الس يد 

  الغواتامييل، شهر ش تنرب املايض بنيويورك.انرص بوريطة، مع نظريه 
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من هجهتا، أأكدت انئبة وزير اخلارجية، أأن املسؤولني احلكوميني والربملانيني 

جبمهورية غواتاميل دلهيم تقدير أأخوي كبري وصادق للمملكة املغربية ابعتبارها تشلك 

سسايت يف حميطها اجلهوي منوذجا رائدا يف الأمن والاس تقرار و الإصالح الس يايس واملؤ 

والقاري حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل محمد السادس، مربزة يف هذا الصدد تمثيهنا واشادهتا ابملشاريع الهيلكية والأوراش 

هر الاسرتاتيجية اليت تعرفها الأقالمي اجلنوبية للمملكة املغربية، وهو ما ملس ته عن قرب خالل زايرهتا ملدينة ادلاخةل خالل ش 

 دجنرب املايض، وهو ما جيعل من املغرب منوذجا حيتذى به من اكفة بدلان اجلنوب.

وخبصوص افتتاح بالدها لقنصلية عامة مبدينة ادلاخةل املغربية، أأكدت الس يدة أأفا أأتزوم أأريفالو أأن هذا القرار جاء 

حراء املغربية، واليت تعترب أأن خمطط احلمك اذلايت انسجاما مع املوقف الواحض مجلهورية غواتاميل بشأأن الناع الإقلميي حول الص

حتت الس يادة املغربية هو احلل لهذا الناع، كام أأكدت أأن افتتاح هذه القنصلية يشلك لبنة اضافية يف مسار الارتقاء ابلعالقات 

ية الاسرتاتيجية لإنشاء ميناء الاقتصادية واملبادلت التجارية اىل مس توى العالقات الس ياس ية القامئة بني البدلين، نظرا للأمه 

 ابلعمق الافريقي للمغرب.  ادلاخةل، والفرص اليت س يوفرها للربط بني دول أأمرياك الالتينية، ومضهنا مجهورية غواتاميل،
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   لق اء دراسيا حول    تنظم  بمجلس المستشارينمجموعة العدالة االجتماعية
 ب.الة بالمغر إصالح العد  موضوع

 

صالح العداةل ببالدان  من أأجل تعميق النقاش حول مسار اإ

القوانني التنظميية املتعلقة ابلقضاء  تغيري وتمتمي ابملوازاة مع دراسة مشاريع

نظمت مجموعة العداةل املستشارين،  جملس املعروضة حاليا عىل أأنظار

اس يا حول موضوع لقاء در  2023يناير  25يوم الأربعاء  ابجمللسالاجامتعية 

صالح العداةل ابملغرب: املنجزات والانتظارات" وذكل مبشاركة برملانيني  "اإ

ممثيل امجلعيات املهنية والقضائية وممثيل  ، فضال عنومسؤولني حكوميني

 .منظومة العداةل

لقاء مداخالت قمية من  وقد متزيت اجللسة الافتتاحية لهذا اللقاء ابإ

يد وزير العدل عبد الس  و  اجمللس،لس املستشارين نيابة عن الس يد رئيس رئيس جمالأول ل اخلليفة محمد حننيطرف املستشار الس يد 

عن رئيس مجعية هيئات ممثل يتاس و القات مع الربملان مصطفى ابابلع دب دلى رئيس احلكومة امللكفتاملن  الس يد الوزيراللطيف وهيب و 

 . وعة العداةل الاجامتعية مبجلس املستشاريناحملامني ابملغرب والس يد املصطفى ادلحامين منسق مجم

املغرب مل يصل اإىل  ويف اللكمة اليت أألقاها نيابة عنه الس يد محمد حنني، أأكد الس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين أأن

صالح منظومة العداةل، احملطة الهنائية، ومازلنا نتواجد اليوم، لك يف موقعه، يف مرحةل تنيل وتفعيل الأهداف املسطرة واملعلنة  يف ميثاق اإ

وعىل رأأسها العمل والاخنراط املسؤول يف مرحةل توطيد اس تقاللية السلطة القضائية، وفق املبادئ والقواعد ادلس تورية، وذكل بعد 

املتعلق  106.13ي رمق املتعلق ابجمللس الأعىل للسلطة القضائية، والقانون التنظمي 100.13املصادقة الربملانية عىل القانون التنظميي رمق 

بداع أأفضل -ابلنظام الأسايس للقضاة، وما واكب ذكل من نقاش مؤسسايت قانوين فقهيي رصني وهادئ، حمدداته الأساس ية التطلع حنو اإ

ئية، مبا الآليات واملقومات الكفيةل بضامن اس تقاللية القضاء والقايض، وفق املبادئ واملعايري ادلولية املتعلقة ابس تقالل السلطة القضا

 . يتوافق مع روح دس تور اململكة

صالح منظومة العداةل الوطنية هتم  ىل حماور أأساس ية يف اإ وقد اكنت أأعامل هذا اللقاء مناس بة مكنت من التطرق اإ

الاسايس لقضائية والنظام القانونني التنظميني اخلاصني ابجمللس الاعىل للسلطة ال س امي عرب لسلطة القضائية الاصالحات املرتبطة اب

آفاق ، واس تعراض وتقيمي للقضاة ، امةعة للنيابة الالأدوار اجلديدو  ،املس تقبلية معهلحصيةل معل اجمللس الاعىل للسلطة القضائية وأ

امجلعيات  ، ودوردخل لإصالح القضاءمك القضائيةحتديث ورمقنة الادارة و 

  .العداةلللقضاة ومسامههتا يف جتويد وسائل املهنية 

مصطفى  الس يد تكرمي اللقاءعىل هامش هذا  جرىيذكر أأنه 

الرميد وزير ادلوةل ووزير العدل الأس بق من طرف مجموعة العداةل 

 .مبجلس املستشارين الاجامتعية

 

 

 

 

 

..أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية.  

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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   ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع "الجهوية المتقدمة
-ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي

 .وذجاالذهب نم
 

 

طار الأعامل التحضريية لعقد ادلورة اخلامسة   يف اإ

نظم ، يف غضون الس نة اجلارية للملتقى الربملاين الس نوي للجهات

وادي -جملس املستشارين، بتنس يق ورشاكة مع هجة ادلاخةل

"اجلهوية املتقدمة اذلهب، ندوة موضوعاتية هجوية يف موضوع 

اذلهب -هجة ادلاخةل واديورهاانت التمنية الرتابية املندجمة: 

  .مبقر اجلهة 2022يناير  26امخليس ، وذكل يوم منوذجا"

متزيت هذه الندوة املوضوعاتية اجلهوية حبضور، عىل و 

النعم ميارة، وايل  الس يد اخلصوص، رئيس جملس املستشارين

قلمي وادي اذلهبو  –هجة ادلاخةل  الس يد  ادي اذلهب عامل اإ

اخلطاط ينجا، ووفد  الس يد جلهويملني بنعمر، ورئيس اجمللس ا

ىل عدد من املنتخبني احملليني  عن جملس املستشارين، ابلإضافة اإ

 .ورؤساء وممثيل املصاحل اخلارجية والفعاليات الاقتصادية

ويندرج تنظمي هذه الندوة املوضوعاتية اجلهوية، الثالثة من نوعها، يف س ياق الانفتاح املتواصل جمللس املستشارين عىل 

 برملاين للجهات. غالت وتطلعات هجات اململكة، ومساعيه املس مترة ومعهل ادلؤوب لتجس يد هويته ادلس تورية اكمتدادانش

طار احلرص عىل حتقيق الالتقائية"التمنية الرتابية املندجمة" ويأأيت اختيار موضوع   حمورا لهذه الندوة املوضوعاتية اجلهوية يف اإ

ة لأوراش معل جملس املستشارين ذات الصةل ابجلهوية املتقدمة واليت يتصدرها هذا العام تشكيل وضامن النجاعة املطلوب املتوخاة

عداد دراسة حول "مناخ الأعامل والتمنية اجلهوية". لهيا هممة اإ  "مجموعة معل موضوعاتية مؤقتة" أأس ندت اإ

خمتلف الزوااي، انطالقا من الإرادة  اذلهب لختبار هذا املوضوع ومقاربته من-وقد وقع الاختيار عىل هجة ادلاخةل واد

هنام مركزاي وهجواي يف أأن تشلك هذه اجلهة قطبا اقتصاداي قاراي، يربط اململكة املغربية بعمقها الإفريقي عاملعرب  والطموح الراخسني

ق تمنية مندجمة ومس تدامة، خاصة وأأهنا حتتل موقعا اسرتاتيجيا وتزخر ابلعديد من الإماكانت اليت متكهنا من حتقي ،وبأأورواب وأأمرياك

 .وحتسني جاذبية جمالها الرتايب، وتقوية تنافسيهتا الاقتصادية

جراءهذا الإطار  ويف ىل اإ وادي -لربانمج التمنوي املندمج جلهة ادلاخةلل موضوعي تقيمي سعى املشاركون يف هذه الندوة اإ

سهامه يف اجلاذبية الاستامثرية للجهة وخلق اذلهب، اذلي يس متد أأهدافه ومراميه من المنوذج التمنوي اجلديد ل قالمي اجلنوبية، ومدى اإ لأ

ىل أأي حد أأسهم صدور امليثاق الوطين لالمتركز الإداري س نة  ، واعامتد "الإطار 2018فرص هامة لالستامثر الوطين والأجنيب، واإ

، يف بلورة س ياسة 2019نعقدة بأأاكدير شهر دجنرب التوجهييي لالختصاصات"، املنبثق عن املناظرة الوطنية الأوىل للجهوية املتقدمة امل 

وادي -فضال عن الوقوف عىل ادلوري احملوري للمكون الثقايف احمليل جلهة ادلاخةل ،وادي اذلهب-تمنوية هجوية مندجمة جبهة ادلاخةل

 اذلهب يف تعزيز مسلسل التمنية اجلهوية.

 أيام دراسية وندوات موضوعاتية...

والمؤقتة....   
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ولتسليط الضوء عىل هذه التحدايت والرهاانت ذات 

رتباط مبفهوم "اذلاكء الرتايب" كآلية لتحقيق فهم أأفضل للمجال الرتايب الا

أأشغال هذه الندوة  توزعتاجلهوي وتعزيز تنافسيته الوطنية وادلولية، 

  املوضوعاتية اجلهوية عىل ثالث حماور رئيس ية:

ممارسة الاختصاصات اذلاتية واملشرتكة يف جمال التمنية  .1

ال الرتايب وتقوية التنافس ية الاقتصادية: حتسني جاذبية اجمل

 منوذجا؛

وادي اذلهب: دعامة -الالمتركز الإداري جبهة ادلاخةل .2

 أأساس ية لتحقيق تمنية هجوية مندجمة؛

 الشأأن الثقايف احمليل: أأية ممارسة عىل ضوء اذلايت واملشرتك. .3

 

 التقرير الرتكييب املوجز حوا أأشغال الندوة

 
طار من النقاش الهادف واملسؤو ل، انطلقت أأشغال الندوة املوضوعاتية اجلهوية حول "اجلهوية املتقدمة ورهاانت يف اإ

-وادي اذلهب، اليت أأرشف عىل تنظميها جملس املستشارين برشاكة مع جملس هجة ادلاخةل-التمنية الرتابية املندجمة جبهة ادلاخةل

 وادي اذلهب.

ىل تمثني املكتس بات اليت حققهتا بالدان عىل مس توى تفعيل  وقد خلص املتدخلون يف هذه الندوة، عرب جلساهتا الثالث اإ

 الورش اجلهوي، كام عربوا عن تقديرمه للك اللبنات اليت مت وضعها لإكامل هذا البناء من خالل: 

  صدار القوانني التن  ؛ظميية للجامعات الرتابية واجلهاتاإ

 صدار املراس مي التطبيقية الالزمة ليك تقوم امجلاعات الرتابية بأأع  املها عىل أأحسن وجه؛اإ

  متكني اجلهات من الوسائل الالزمة لتنفيذ هماهما عىل خمتلف املس توايت حتقيقا ملبدأأ الإنصاف الرتايب وحتقيق الإقالع

 الاقتصادي؛

  .اعتبار الربانمج التمنوي خارطة طريق للهنوض ابلتمنية اجلهوية وتنفيذ املشاريع التمنوية اجلهوية املقرر لها 
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ىل الأمام، حنو مزيد من الفعالية تأأسي  سا عىل ذكل، ورغبة يف ادلفع هبذا الورش اإ

 والنجاعة، فقد أأوىص املتدخلون مبا ييل: 

   ادلعوة اإىل تبين س ياسة لتركزي حقيقية وواسعة، لن حل مشألك اجلهة ل

ل عرب الانكباب عىل تفعيل حقيقي لس ياسة عدم المتركز؛  ميكن أأن يمت اإ

 اح عىل خصوصيات اجلهات وتمثني الرأأسامل مع تصنيف الاكراهات اليت ما زالت تعوق اختاذ القرار عىل رضورة الانفت

 املس توى احمليل وتعاكس معلية تنفيذ الأعامل؛

 آزر؛  منح اجملالس اجلهوية قوة تنفيذية لتنفيذ الس ياسات العمومية يف اإطار عدم متركز مساند ومأ

 اجلهات، ومهنا هجة ادلاخةل وادي  ويق العرض الاستامثري اذلي توفرهالاستامثر وتس بلورة برامج تتوىخ الرفع من جاذبية

 اذلهب؛

  تأأهيل متثيليات بعض الإدارات عىل املس توى اجلهوي واحمليل حيث مازالت تعاين من غياب املوارد البرشية والتقنية

 ؛ برشوط اجلودة والرسعة املطلوبةقرار احمليلوتفتقر للكفاءات والوسائل املساعدة، اليشء اذلي ل يساعد عىل اختاذ ال

 ىل تفعيل قنوات التنس يق بني مجيع المتثيليات الإدارية احمللية  لتقائية وتاكمل الس ياسات العمومية؛ضامان ل ادلعوة اإ

  بارها مدخال العمل عىل تنيل توصيات المنوذج التمنوي يف اجلوانب املتعلقة ابجلهوية وجتويد العمل الإداري الالممركز ابعت

 لتحقيق اجلهوية املتقدمة اليت يأأملها امجليع؛

  النظر اإىل الالمتركز يف بعده التدبريي العام، غري املتعلق فقط بتفويض التوقيع ولكن أأيضا بتفويض الاختصاص وحتويل

 تفريع والتدبري احلر؛الإماكانت املناس بة لتنفيذ هذا الاختصاص انسجاما مع مبادئ التدبري احلديث ول س امي منه مبدأأ ال 

  ادلعوة اإىل تكثيف مثل هذه اللقاءات التوعوية اليت يرشف علهيا جملس املستشارين لإذاكء الفكرة اجلهوية ونرش ثقافة

 ؛حلول لها التدبري اجلهوي، والتواصل مع املدبر احمليل لس تجالء معيقات التدبري احلقيقية واسترشاف

 دة ويتحقق مبدأأ الرائدة يف جمال الالمتركز الإداري عرب الرتاب الوطين يك تعم الإفا التعريف ابلامنذج الناحجة والتجارب

 تقامس اخلربات واملعلومة؛التعاون اجلهوي و 

 هذا وقد حفل النقاش مبجموعة من التوصيات اخلاصة جبهة ادلاخةل وادي اذلهب، أأمهها:

 أأساملها الغين يف شقيه املادي والالمادي؛الانفتاح عىل خصوصية هجة ادلاخةل وادي اذلهب وتمثني ر  رضورة 

 عادة النظر يف الطريقة اليت تصاغ هبا هذه الواثئق عىل -حتيني واثئق التعمري عىل مس توى هجة ادلاخةل وادي اذلهب واإ

 اعتبار ان صيغهتا احلالية تس تغرق وقتا طويال، اليشء اذلي ل يس تجيب اإىل تطلعات املستمثرين؛

  وادي اذلهب بتصاممي جديدة مع تفعيل مبدأأ الاس تثناءات يك تمت -تفكري عىل مس توى جامعة ادلاخةلعالقة ابلتعمري، ال

آخر؛  الاس تجابة للطلب املزتايد عىل السكن يوما بعد أ
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 ىل مد يد املساعدة اإىل هجة ادلاخةل وادي اذلهب -دعوة مجعية هجات املغرب اإ

مياه البحر، يك يكون  عىل مس توى تدبري بعض املشاريع الهامة مثل حتلية

 وادي اذلهب أأكرث فعالية؛-التدخل عىل مس توى هجة ادلاخةل

 تمثني الثقافة احلسانية واللغة احلسانية كرتاث وطين ل مادي جدير ابلهامتم؛ 

 وضع اإسرتاتيجية هجوية جامعة محلاية وصون الرتاث ابجلهة؛ 

  ؛اخةل ضامان للتعريف هباميها ابدلبلورة برانمج موحد خملتلف التظاهرات املراد تنظ 

 .تفعيل مقتضيات المنوذج التمنوي اخلاص ابلأقالمي اجلنوبية ابعتباره املدخل الأسايس لالإقالع اجلهوي ابملنطقة 
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