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   05/2023اجتماع المكتب رقم 
 2023يناير   30ليوم اإلثنين  

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة،  2023يناير  30عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 ومشاركة السادة الأعضاء:

  النائب الأول للرئيس؛ :                  حننيمحمد 

 النائب الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي 

  اجمللس؛ حماسب :    ميلود معصيد 

 أأمني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 أأمني اجمللس. :    جواد الهاليل 

 

 املشاركة يف هذا الاجامتع الس يدة والسادة: فامي اعتذر عن

 النائب الثاين للرئيس؛ :                  أأمحد اخشيشن 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  النائب اخلامس للرئيس؛        :           عبد السالم بلقشور 

 اجمللس؛ حماسب :             محمد سامل بمنسعود 

  أأمينة اجمللس.     :                  فية بلفقيهص 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 امللتقى الربملاين للجهات 

  بربجمة ندوتني موضوعاتيتني هجويتني يف  01/05/2023قرار رمق

محلراء، وامللتقى الربملاين الساقية ا-سطات، ويف شهر يونيو برشاكة مع هجة العيون -شهر ماي برشاكة مع هجة ادلار البيضاء

 اخلامس للجهات يف شهر يوليوز مبقر جملس املستشارين.

 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

   اجللسة مصطفى مشارك، جواد الهاليل وعبد الإهل حفظي، لأمانة ابنتداب السادة  02/05/2023قرار رمق

طار جتديد عىل الساعة ا 2023يناير  31العامة املربجمة يوم الثالاثء  لثانية زوالا، لنتخاب عضو ابحملمكة ادلس تورية يف اإ

 الثلث الثاين لأعضاء هذه احملمكة. )املرتحش املقدم من مكتب اجمللس: الس يد محمد ليديدي( 

   عىل الساعة الثانية زوالا  2023يناير  30ابدلعوة لجامتع ندوة الرؤساء يوم الإثنني  03/05/2023قرار رمق

 31انتخاب اجمللس لعضو ابحملمكة ادلس تورية، وتنظمي املناقشة ابجللسة العامة الترشيعية املربجمة يوم الثالاثء  لرتتيب جلسة

 مبارشة بعد جلسة الأس ئةل الشفهية. 2023يناير 

 

 الترشيع 

    مبارشة بعد جلسة  2023يناير  31بعقد جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء  04/05/2023قرار رمق

الشفهية، برئاسة الس يد محمد حنني النائب الأول للرئيس، والس يد مصطفى مشارك يف الأمانة، لدلراسة الأس ئةل 

 والتصويت عىل:

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

 القضائية؛

  املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة؛ 106.13مي القانون التنظميي رمق بتغيري وتمت 14.22مرشوع قانون تنظميي رمق 

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

  حداث اجملموعات الصحية الرتابية؛ 08.22مرشوع قانون رمق  ابإ

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

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

  .( بسن أأحاكم خاصة ابجمللس الوطين للصحافة2022أأكتوبر 
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   رجاء برجمة ادلراسة والتصويت أأمام  05/05/2023قرار رمق ابإ

من القانون رمق  4و 2اجللسة العامة عىل "مقرتح قانون يقيض بتغيري املادتني 

املتعلق بتحديد رشوط ومساطر الاس تفادة من صندوق التاكفل  41.10

 العائيل"، وذكل اس تجابة لطلب احلكومة.

  ابلإعالن عن 06/05/2023قرار رمق: 

  املتعلق ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املنشآ ت  69.00ون رمق يقيض بتمتمي وتغيري القان 54.22التوصل مبرشوع قانون رمق

حالته من جملس النواب؛  العامة وهيئات أأخرى، فور اإ

  حسب فريق التجمع الوطين للأحرار ملقرتح القانون اذلي تقدم به، القايض بتعديل وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون

حداث نظام جامعي ملنح رواتب 1977كتوبر أأ  4) 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216رمق  ( املتعلق ابإ

 التقاعد.

 

 الأس ئةل الشفهية 

    2023يناير  31ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  07/05/2023قرار رمق ،

ءةل قطاعات: ادلاخلية، الصناعة برئاسة الس يد محمد حنني النائب الأول للرئيس، والس يد مصطفى مشارك يف أأمانة اجللسة، ملسا

 والتجارة، الس ياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي والتضامين.

    حاةل الطلبني الذلين توصلت هبام رئاسة اجمللس لتناول اللكمة يف هناية  08/05/2023قرار رمق ابإ

من  168يد املوقف مهنام، طبقا لأحاكم املادة ، اإىل احلكومة لتحد2023يناير  31جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

 النظام ادلاخيل للمجلس، واملقدمني من قبل:

 " معاانة ساكنة املناطق النائية من موجة الربد القارس اليت جتتاح منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل، حول

ت احلكومة عن تعذر تفاعلها مع هذا الطلبقرامه ودواويرمه   ؛("؛ )عربر

  " :ت احلكومة عن الأوضاع داخل املكتبة الوطنيةرئيس فريق الاحتاد املغريب للشغل حول موضوع "، )عربر

 .اس تعدادها للتفاعل مع الطلب، عىل أأن تمت برجمته يف جلسة معومية لحقة(

 

 العالقات اخلارجية 

    ع أأعضاء اللجنة بعقد اجامتع لرئييس جملس املستشارين وجملس النواب م 09/05/2023قرار رمق

 عىل الساعة الرابعة بعد الزوال. 2023يناير  31الاحتاد الأورويب، يوم الثالاثء  –الربملانية املشرتكة املغرب 
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 للمتابعة:

 

 أأنشطة اإشعاعية 

    2023فرباير  21تنظمي املنتدى الربملاين للعداةل الاجامتعية يوم الثالاثء. 

 

 اجملموعات املوضوعاتية املؤقتة 

 .اجامتعات اجملموعات املذكورة لبلورة تصوراهتا املهنجية ووضع براجمها الزمنية 
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 .جلسات العامة  البرنامج   -1
 
 

 07الثالاثء  هيوم يعقد جملس املستشارين

مبارشة بعد جلسة الأس ئةل  2023فرباير 

جلسة عامة ختصص لدلراسة والتصويت عىل  الشفهية،

ترشيعية اجلاهزة، تلهيا جلسة عامة أأخرى النصوص ال 

ختصص لختتام ادلورة الأوىل من الس نة الترشيعية 

2022 – 2023. 

 

 

 

 جلسة عمومية النتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية -2
 

 1432شعبان  27بتارخي  1.11.91من ادلس تور الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  130بناء عىل أأحاكم الفصل 

يناير  31(، وعىل أأحاكم النظام ادلاخيل جمللس املستشارين ذات الصةل، عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء 2011و يولي 29)

طار جتديد الثلث الثاين لأعضاهئا. 2023  جلسة عامة خصصت لنتخاب عضو واحد ابحملمكة ادلس تورية، يف اإ

ونية ذات الصةل، أأسفرت نتاجئ التصويت عن انتخاب جراء معلية الانتخاب، وفقا لالإجراءات والتدابري القاناإ وبعد 

 الس يد "محمد ليديدي" عضوا جديدا ابحملمكة ادلس تورية، بآأغلبية ثليث الأعضاء اذلين يتآألف مهنم اجمللس، اكلتايل:

 89الأصوات املعرب عهنا:  -

 80الأصوات املعتربة حصيحة:  -

 09الأصوات امللغاة:  -
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  نة العدل والترشيع وحقوق الإنسانجل: 

 
الرمقي  لالوزيرة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ابلنتقا ، حبضور2023فرباير  فاحتالأربعاء عقدت اللجنة اجامتعا يوم 

صالح الإدارة وخصص لتعيني يف املناصب املتعلق اب 02.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  48.22راسة مرشوع قانون رمق دل واإ

 .من ادلس تور 92و 49العليا تطبيقا لأحاكم الفصلني 

لهيا يف امللحق  ويريم هذا املرشوع، اذلي وافقت اللجنة عليه ابلإجامع، اإىل حتيني لحئة املؤسسات واملناصب العليا املشار اإ

وهام: يف شآأن تعيني مسؤولهيا يف جملس احلكومة ، من خالل اإضافة مؤسس تني اإىل لحئة املؤسسات العمومية اليت يمت التداول 2رمق 

املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة" و"املؤسسة املشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي وأأعوان الإدارات  باملكت“

 العمومية".

 

 عاقة  :اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة اخلاصة ابلأشخاص يف وضعية اإ

 
ورشة معل علمية تتعلق ابلربامج املندجمة املوهجة للأشخاص يف وضعية  2023فرباير  فاحتالأربعاء م نظمت اجملموعة يو 

عاقة   .اإ

، اليت عرفت مشاركة مستشارين برملانيني وخرباء يف اجملال، توضيح الرؤى والإشاكلت اليت واس هتدفت هذه الورشة

عايري، هبدف توحيد مهنجية مقاربة الربامج املندجمة املوهجة الأشخاص يف يثريها املوضوع، والتوهجات والانتظارات واملقارابت وامل

 .الإعاقة بني خمتلف أأعضاء اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة، بغية اخلروج بتصور مشرتك وضعية

طنية حتديد املرجعيات ادلولية والو مي املرتبطة ابملوضوع وأأهدافه، و ، عىل اخلصوص، اإىل توضيح املفاهكام سعى اللقاء

ملقاربة الإطار املعياري للموضوع وس ياقاته اخملتلفة، واس تحضار أأمه الس ياسات والربامج املعمتدة ذات الصةل، وتوضيح معايري وجاهة 

عاقة  .وفعالية وجناعة الربامج املوهجة للأشخاص يف وضعية اإ

لكة، وحتديد أأوجه التقدم احملرز ابملم الإعاقة الوقوف عند أأمه القضااي اليت يطرهحا موضوع وقد مت يف هذا الصدد

الإعاقة، فضال عن حتديد أأدوارمه وتفاعلهم والبحث  والاختاللت والتآأخرات وحتدايت التفعيل، والتعرف عىل أأمه القاطنني يف جمال

 .الإعاقة عن املسارات الهيلكية والتنظميية لتجاوز التحدايت اليت يطرهحا موضوع

 
 

 

 

 

اللجان الدائمة والمؤقتة...أشغال    

والمؤقتة....   
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  يةجلنة القطاعات الانتاج: 

 
 دراسة أأهنت خالهل 2023يناير  31الثالاثء عقدت اللجنة اجامتعا يوم 

 .حاكم انتقالية خاصة بآ جال الأداءاملتعلق مبدونة التجارة وبسن أأ 15.95بتغيري القانون رمق  69.21مرشوع قانون رمق 

 ابلإجامع. ، كام مت تعديهل،وقد متت املصادقة عىل هذا املرشوع

 

   طيط والتمنية الاقتصاديةجلنة املالية والتخ 

 

يقيض بتمتمي  54.22دراسة مرشوع قانون رمق  2023يناير  31الثالاثء أأهنت اللجنة يف الاجامتع اذلي عقدته يوم 

  املتعلق ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املنشآ ت العامة وهيئات أأخرى. 69.00وتغيري القانون رمق 

 .دون تعديلوب لإجامعاب وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع
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 اجملموعة املوضوعاتية اخلاصة ابلتمنية اجلهوية ومناخ الأعامل 

 

  5عىل الساعة العارشة والنصف صباحا ابلقاعة  2023فرباير  07الثالاثء: 

 .الاجامتع الثالث للمجموعة 
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 نية...برنامج اجتماعات الفرق والمجموعات البرلما
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 رجية بالبرلمان األنديني تدحض تصريحات  لجنة السياسة الخا

 .رئيسة هذه الهيئة بالجزائر
 

العالقات ادلولية جددت جلنة الس ياسة اخلارجية و 

وادلبلوماس ية الربملانية للربملان الأنديين التآأكيد عىل موقفها الثابت 

ادلامع للوحدة الرتابية للمملكة وملبادرة احلمك اذلايت ابلأقالمي 

للترصحيات اليت أأدلت هبا رئيسة  ردا ودحضااجلنوبية وذكل 

لحتاد جمالس ادلول الأعضاء  17هذا الربملان خالل ادلورة الـ 

  .مبنظمة التعاون الإساليم اليت انعقدت مؤخرا ابجلزائر

ثر التصالت املكثفة اليت أأجراها الس يد ف  عىل اإ

سة أأعضاء جلنة الس يانعم ميارة رئيس اجمللس مع رئيس و ال 

ادلبلوماس ية الربملانية ابلربملان ية، العالقات ادلولية و اخلارج 

ت بتارخي  ، موقفها الراخس، ادلامع للس يادة 2023فرباير  3الانديين، توصلت رئاسة اجمللس من هذه الأخرية ببالغ أأكدت فيه أأهنا أأقرر

س يادة معرتف هبا من قبل الأمم املتحدة، وملبادرهتا  الس ياس ية والوحدة الوطنية واحلفاظ عىل الوحدة الرتابية للمملكة املغربية كدوةل ذات

ة للحمك اذلايت حول الزناع يف الصحراء ولتعزيز السمل والاس تقرار، واعتبار احلوار املتحرض أأفضل سبيل لبلوغ التوافقات الرضورية املفضي

 .اإىل مناخ من السالم احلقيقي وادلامئ

، وأأجرت خالهل نقاشا حول 2022يوليوز  3عقدت اجامتعا يف مراكش يف  وذكررت اللجنة يف هذا الس ياق، بآأهنا اكنت قد

ات دمع الس يادة الوطنية والوحدة الرتابية للمملكة املغربية، أ خذة بعني الاعتبار احلفاظ عىل الس يادة الوطنية والوحدة الرتابية لدلول ذ

وكون املغرب حيظى بصفة  ول الأعضاء يف برملان الأنديزالس يادة كثابت من ثوابت الس ياسة اخلارجية للتجمع الأنديين، وكذكل ادل

 .عضو مراقب يف هذه الهيئة الربملانية

، 2022يوليوز  4كام أأشارت اللجنة اإىل انعقاد اجللسة العامة لربملان الأنديز يف مدينة العيون ابلصحراء املغربية بتارخي 

ستشارين، ويه اجللسة اليت مت خاللها اختاذ موقف دامع للحوار الس يايس مبشاركة الربملان املغريب ممثال برئييس جمليس النواب وامل 

اريع التمنية السوس يو والتعاون الربملاين، كام اطلع خاللها الربملانيون الأندينيون بشلك مبارش عىل الوضع وجسلوا أأثناء زايرهتم ملش

 .تعم هبا املنطقةالاس تقرار والتمنية اليت لسمل وامنشآ ت التعلمي والتطبيب اقتصادية و 

ديز أأهنم ويف تذكري بآ خر قرار رمسي اختذه الربملان الأنديين يف هذا الشآأن، أأكد بيان جلنة العالقات اخلارجية بربملان الأن

عىل قرار يؤكد دمع للس يادة الس ياس ية  ءبآأغلبية الأعضا، حيث مت التصويت 2022أأكتوبر  27اجمتعوا يف بواكرامانغا، كولومبيا، يف 

، معراب عن دمعه للمبادرة املغربية للحمك منظمة الأمم املتحدة حدة الوطنية وسالمة أأرايض ادلول ذات الس يادة املعرتف هبا من قبلوالو 

طار قرارات الأمم املتحدة  .اذلايت كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لزناع الإقلميي يف اإ

 

..أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية.  

والمؤقتة....   

  2023  فبراير 07 /676العدد  -النشرة الداخلية
 

 

 مجلس المستشارين
 

 



11 
 

 

 

 اكنوا قد قاموا بزايرة للمملكة وجتدر الاشارة اىل أأن أأعضاء من الربملان الأنديين

املغربية للمشاركة يف فعاليات همرجان الناظور للسيامن واذلي متزي حبضور رئيس جملس 

املستشارين يف حفهل الافتتايح اإىل جانب ممثل جملس املستشارين دلى الربملان الأنديين 

 .ذا العديد من املسؤولني احلكوميني والربملانينيالس يد عبد القادر سالمة وممثةل جملس النواب النائبة فاتن الغايل وك

لحتاد جمالس ادلول الأعضاء مبنظمة التعاون الإساليم اليت  17واكن الوفد الربملاين املغريب املشارك يف أأشغال ادلورة الـ 

دلورة املذكورة وما تضمنه من يناير املايض، عرب عن استناكره للحدث اذلي شهدته جلسة افتتاح ا 30و  26انعقدت يف اجلزائر ما بني 

مس ابلوحدة الرتابية للمملكة املغربية وتدخل يف الشؤون ادلاخلية لبدل مسمل عضو يف الاحتاد، من دلن ممثةل منظمة برملانية غري عضو 

شارة اىل النائبة الكولومبية غلورايفلوريس اليت أأدعت أأهنا تتحدث ابمس الربملان ” فيه ويكشف  دحضر اليوم ليالأنديين، ليآأيت قرايف اإ

 .زيف هذه املزامع وللتآأكيد عىل حقيقة موقف الربملان الانديين ادلامع للوحدة الرتابية للمملكة املغربية
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   رئيس مجلس المستشارين يبرز في لق اء دراسي أهمية آليتي
 الملتمسات والعرائض في تفعيل الديموقراطية التشاركية.

 

 02يوم امخليس  مبجلس النواب "جلنة العرائض"نظمت 

تقدمي العرائض وامللمتسات: "حول موضوع  لقاء تواصليا 2023فرباير 

مبشاركة برملانيني وأأساتذة " من أأجل مشاركة دميقراطية مواطنة

  جامعيني وخرباء وطنيني ودوليني.

وقد متزيت اجللسة الافتتاحية لهذا اللقاء بلكمة رئيس 

نيابة عنه الس يد محمد  تالها ،ملستشارين الس يد النعم ميارةجملس ا

الأمهية البالغة  ئيس، واليت اس هتلت ابلتآأكيد عىلحنني النائب الثاين للر 

اليت ميكن أأن تؤدهيا ادلميوقراطية التشاركية ابعتبارها أ لية تساعد عىل 

الاستيعاب الإجيايب واملنتج خملتلف التحولت واحلراكت الاجامتعية 

لول وترسيع التفاعل مع املواطنني يف مهوهمم وقضاايمه ويف مبادراهتم املدنية املسامهة يف التشخيص الواقعي للمشآلك املطروحة واقرتاح احل

 .والبدائل العملية لها واليت قد تصل حد اجملال الترشيعي

قامة التو النعم وأأضاف الس يد  ليص الهوة تسامه يف تق اجامتعيا وس ياس يا، و ازن املطلوب ميارة أأن هذه ادلينامية تؤدي اىل اإ

تقوية أ ليات النقاش الس يايس ام بفضل تنوع روافد املبادرات و اجملمتع املدين وتوطيد منسوب الثقة يف العالقة بيهنبني اجملمتع الس يايس و 

  .وادلميقراطي التعددي واحلوار اجملمتعي الهادئ

ذا اكن الإطار الترشيعي والقانوين طارا جيدا يس تجيب  وجسرل أأنه اإ املنظم ملامرسة احلق يف تقدمي امللمتسات والعرائض اإ

للمعايري ادلولية يف كثري من مقتضياته، فاإن دخوهل حزي التنفيذ مل ميكن حلد الساعة من حتقيق النتاجئ املتوخاة ابلرمغ من العمل 

 .ات التواصلية والندوات العلمية ذات الصةلالتحسييس املتواصل دلى مجعيات اجملمتع املدين من خالل العديد من اللقاء

وأأكد الس يد ميارة انفتاح جملس املستشارين عىل مجيع الاقرتاحات و املبادرات اليت من شآأهنا املسامهة يف حتقيق املامرسة 

نظامه ادلاخيل، دلى مكتب اجمللس تفعيال ل  "جلنة العرائض"بصدد تشكيل  اجمللسالفعلية لدلميوقراطية التشاركية، مشريا اإىل أأن 

لهيا، كام أأنه يضع اللمسات الأخرية عىل مراجعة  وحتديث ومتكيهنا من اكفة وسائل العمل املادية والبرشية الرضورية للقيام ابملهام املوكوةل اإ

دارية لتلقي امللمتسات والعرائض، والق  حداث بنية اإ يام مبراجعة هيلكه الإداري ليس توعب أأكرث الأدوار اجلديدة للمجلس مبا يف ذكل اإ

شامةل ملوقعه الإلكرتوين عىل ش بكة الأنرتنيت من أأجل تعزيز تواصهل مع حميطه اخلاريج والاس تجابة أأكرث ملتطلبات ادلميوقراطية 

 .التشاركية
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   رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى إيالء أهمية خاصة للعنصر

 .البشري في مشروع تكوير المنظومة الصحية الوطنية
 

 31 الثالاثء يوم فرق الأغلبية مبجلس املستشارين تنظم

لقاء دراس يا حول موضوع " اإصالح املنظومة الصحية  ،2023يناير 

ورهان بناء ادلوةل الاجامتعية" وذكل حبضور رئيس اجمللس الس يد النعم 

مصطفى ابيتاس، الس يد الوزير امللكف ابلعالقات مع الربملان، ميارة، و 

ضافة اإىل رؤساء يد الس  ووزير املزيانية،  السادة رؤساء فوزي القجع، اإ

 الناشطةاملدين اجملمتع وممثلني عن هيئات ، ابجمللسفرق الأغلبية الربملانية 

  .ييف اجملال الصح

الس يد النعم  ذكر يف مس هتل لكمته اليت أألقاها ابملناس بة،

ملهمة من اذلي يآأيت يف هناية ادلورة الربملانية احلالية ا ،ن هذا اللقاءبآأ  ميارة

نتاج ومن حيث مراقبة العمل احلكويم، يفتح النقاش حول مسآأةل املنظومة الصحية اليت ترتبط مبدى قدرتنا عىل أأن يكون  حيث الإ

حساس حقيقي برضورة الريق ابملنظومة اإىل مس توايت حتفظ كرامة املواطنني  .دلينا احلس التضامين أأول واإ

عد ركزية أأساس ية يف بناء منظومة حصية قوية لأهنا س متكن من تطوير اخلدمات أأن التغطية الصحية ت الرئيسوأأكد الس يد 

طار تعزيز منظور جديد للتعاطي مع اإشاكلت  الصحية، مشريا اإىل أأن مشاريع القوانني قيد ادلراسة والتصويت يف الربملان تدخل يف اإ

 .فاظ عىل خصوصية اجلهات وتقدمي خدمات القرباجملمتع واملسآأةل اجلهوية وذكل من خالل جعل الشآأن الاجامتعي هجواي للح

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

مشددا عىل أأمهية ما الاهامتم ابلعنرص البرشي اذلي يعد ركزية أأساس ية يف تطوير املنظومة الصحية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية، 

 مت التفاق عليه بني الوزارة واملركزايت النقابية

عداد تصور جديد ومتاكمل لتآأهيل املنظومة الصحية الوطنية، جيعل حتسني العرض  وأأبرز أأن احلكومة تش تغل عىل اإ

مرتكزات أأساس ية تمتثل  أأربعة الطيب لفائدة املواطنني يف صلب الإصالح مشريا اىل أأن مكوانت هذا الربانمج الإصاليح تستند عىل

 وجتويد خدمات القرب. يف اعامتد حاكمة جيدة ابلقطاع وتمثني املوارد البرشية، وتآأهيل البنيات التحتية عرب تدعمي البعد اجلهوي
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   الصحافة واإلعالم، رئيس مجلس  في لق اء دراسي حول
افيين واالهتمام باإلعالم الجهوي ليكون  المستشارين يدعو إلى اإلعتناء باألوضاع االجتماعية للصح

 في مستوى تحديات تنزيل الجهوية الموسعة.
 

 حول موضوع لقاء دراس يا 2023وم الأربعاء فاحت فرباير مبجلس املستشارين ي مجموعة الكونفدرالية ادلميوقراطية للشغلنظمت 

وذكل مبشاركة عدد القطاعات الوزارية املعنية  ،ة"اوةل الإعالميظارات ورهاانت الإصالح وحتدايت تآأهيل املقنتوالاعالم: الا "الصحافة

  وعدد من اخلرباء واملهمتني ابمليدان.

ومتزيت اجللسة الافتتاحية لأعامل هذا اللقاء ابللكمة التوجهيية 

ابلأدوار للس يد النعم ميارة رئيس جملس املستشارين واليت ذكر يف مس هتلها 

خالص يف لك احملطات التارخيية  احلامسة اليت قام هبا الإعالم بلك وطنية واإ

يف حلظات الإجامع  بريق أأدائه ، منوهااليت مر مهنا اجملمتع وادلوةل املغربية

الوطين لكام تعلق الأمر بتحصني الوحدة الرتابية والساكنية للمملكة، ولكام 

جناز الإصالحات  ارتبط الأمر بتعزيز مسار الانتقال ادلميوقراطي واإ

 .الكربى ادلس تورية

كام اس تحرض الس يد الرئيس يف هذه اللكمة، اليت تلهتا نيابة 

لقاءات احلوار الوطين حول الإعالم واجملمتع مبشاركة جممتعية  2011 س نةاحتضان اجمللس  عنه عضو املكتب الس يدة صفية بلفقيه،

طار هنجه املس متر، اذلي يعمل عىل تقويته ودمعه، واملمتثل يف  رعاية النقاش العمويم التعددي حول كربايت واسعة، وذكل يف اإ

 القضااي اليت تشغل ابل الرأأي العام الوطين

قفزة نوعية، فاإهنا  مهرت الرتسانة القانونية املؤطرة للقطاع قد عرفتاليت الإصالحات  أأنه ابلرمغ من أأنواعترب الس يد ميارة 

لت املتسارعة اليت يشهدها القطاع يف ظل الثورة التكنولوجية اليت قابةل بشلك مس متر للتجديد والتحيني اعتبارا للتحوتبقى مع ذكل 

 .ل تتوقف عن مفاجآأتنا لك يوم

وأأبرز رئيس جملس املستشارين أأن قطاع الصحافة حظي وليزال ابلهامتم الأوىف من طرف لك الفاعلني، مبا فهيم اجلهازين 

ملهنية وهيئاهتم المتثيلية، من أأجل تطوير املامرسة الإعالمية والارتقاء هبا من التنفيذي والترشيعي وكذا العاملني يف القطاع ومجعياهتم ا

عامل  حيث جتويد الرتسانة القانونية وتوفري الرشوط املادية واملعنوية لتحرير القطاع ومتتيعه مبا يس تدعيه من توفري مساحات واسعة لالإ

ادية والشؤون الاجامتعية للصحفيني والعاملني يف امليدان ول س امي عرب دمع الفعيل حلرية الرأأي والتعبري، وكذا الاعتناء ابلأوضاع امل

 .املقاولت الصحفية بلك ما ميكن من ضامانت قانونية ودمع مايل
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اذلي  ابلإعالم اجلهوي كام شدد الس يد الرئيس يف مداخلته عىل رضورة الاهامتم

وتوعية املواطن والشفافية برز كفاعل رئييس بدأأ يفرض نفسه مقوما همام يف تدعمي ادلميوقراطية 

بتالزم حقوقه وواجباته، ومواكبة الس ياسات العمومية يف اجملالت الرتابية اجلهوية واحمللية، فضال عن كون هذا الصنف من الإعالم ابت 

تباره يدخل يف ما يصطلح عليه "اإعالم القرب" اذلي يقوي املشاركة الس ياس ية للمواطنني ويذيك وس يةل فعاةل يف هيلكة ادلميوقراطية ابع 

 اخنراطهم يف تدبري الشؤون احمللية.

تطور ابملوازاة مع التقدم احلاصل عىل مس توى تزنيل ادلميوقراطية اجلهوية  ولفت الس يد الرئيس اإىل أأن الإعالم اجلهوي

ئا ويف حاجة اإىل مزيد من ادلمع واملؤازرة حىت يصري هذا الإعالم فاعال حقيقيا، جبانب الفاعلني الرمسيني املوسعة، لكنه تطور يبقى بطي 

 من هجات وجامعات ترابية ومصاحل خارجية، حيدث الأثر املرغوب يف مواكبة الس ياسات احمللية وتقيميها خدمة للصاحل العام. 
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 متوسطية يدعون إلى جعل الثق افة في  برلمانيون من المنطقة ال
 .صلب التنمية المستدامة

 
دعا ممثلو الربملاانت الوطنية الأعضاء ابمجلعية الربملانية لالحتاد 

، اإىل جعل الثقافة يف 2023فرباير  03يوم امجلعة من أأجل املتوسط، 

صلب التمنية املس تدامة، لإذاكء الوعي امجلاعي ابلتغريات املناخية 

  .ت اليت يواهجها العاملوالتحداي

جملس  نظمتهوأأكد الربملانيون يف هذا اللقاء اذلي 

جلنة تعزيز مس توى احلياة والتبادل بني اجملمتعات املدنية "املستشارين، 

التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط، أأمهية جعل " والثقافية

من خالل تعزيز املعرفة القطاع الثقايف أأكرث اس تدامة يف بدلان املنطقة 

 .واملامرسات اجليدة وتنس يق اجلهود بني ادلول لضامن الاس تدامة البيئية

كام شددوا عىل رضورة دمع هجود بدلان املنطقة من أأجل بلورة وتنفيذ اتفاقيات وس ياسات قطاعية من شآأهنا أأن حتقق قمية 

 .مضافة للجهود ادلولية

ن الوزارة هتدف اإىل بلوغ أأهداف ويف لكمة لها ابملناس بة، قالت وزيرة  الانتقال الطايق والتمنية املس تدامة ليىل بنعيل، اإ

جددة التمنية املس تدامة والانتقال التدرجيي حنو الاقتصاد الأخرض، ابختاذ مجموعة من الإصالحات الترشيعية والتنظميية لتمنية الطاقات املت

ادلائري يف جمال تدبري النفاايت الصلبة والسائةل، اإىل جانب اإجراءات س تجعل من  والنظيفة، والنجاعة الطاقية، وكذا اعامتد الاقتصاد

 .الصناعة اخلالية من الكربون ابململكة

ولفتت الس يدة بنعيل اإىل أأن الوزارة بلورت اسرتاتيجية تمنية منخفضة الانبعااثت الكربونية طويةل املدى، بتنس يق مع 

نتاج كهرابء نظيفة، وكهربة مجيع الفاعلني املعنيني عىل املس توى ا لوطين والرتايب، واليت تريم اإىل تقوية تطوير الطاقات املتجددة لإ

 .الاس تخدامات يف قطاعات الصناعة والنقل، وحتفزي الاقتصاد ادلائري

وأأوحضت املسؤوةل احلكومية أأن هذه الاسرتاتيجية هتدف كذكل اإىل تطوير الهيدروجني الأخرض واس تعامهل يف الصناعة 

يالء أأمهية خاصة للنجاعة الطاقية و  وسائل النقل الثقيةل، وتعزيز الرمقنة واملدن اذلكية ذات بصمة كربونية منخفضة، مضيفة أأنه يمت اإ

 .مضن اخملططات الاسرتاتيجية، ابعتبارها رافعة هممة لتحقيق الانتقال الطايق وتعزيز الس يادة الطايق

اعامتد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية س ُيمكرِّن تزنيلها من حتقيق اقتصاد يف  ويف هذا الس ياق، أأشارت الوزيرة اإىل أأنه مت

، مربزة أأنه يمت العمل عىل حتيني الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية املس تدامة من 2030يف املائة عىل الأقل حبلول س نة  20الطاقة بنس بة 

 .أأجل حتديد أأهداف ومؤرشات واحضة قابةل للقياس
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، أأكد رئيس جلنة تعزيز مس توى احلياة والتبادل بني اجملمتعات املدنية من جانبه

والثقافية، املستشار الربملاين، محمد زيدوح، أأن هذا اللقاء هيدف اإىل تدارس اإحدى القضااي 

جلهود املشرتكة اليت أأصبحت تكتيس أأمهية كربى ابلنظر للتحولت ادلولية والإقلميية وما تطرحه من حتدايت متنامية تس تدعي تكثيف ا

 .وتعزيز أ ليات التعاون دول املنطقة من أأجل بناء مس تقبل أأكرث اخرضارا

ذ تتوىخ اللجنة  وأأبرز الس يد زيدوح أأن هذا اللقاء هو الأول من نوعه خالل فرتة رئاسة الربملان املغريب للجمعية الربملانية، اإ

رساء تقاليد جديدة مسايرة للنسق العامل تفرض "ي ومواكبة الأزمات متعددة الأبعاد واملرتبطة ابلتحدايت املناخية واليت الربملانية من خالهل اإ

نقاذ مس تقبل العامل وصون حقوق  علينا اليوم العودة اإىل مكون أأصيل من مكوانت التمنية املس تدامة وهو الثقافة يف اكمل أأبعادها لإ

 ".الأجيال القادمة

لبحر الأبيض املتوسط هو حبث وتعزيز س بل التعاون والتاكمل الثقايف من اإن طموحنا املشرتك كدول تنمتي ملنطقة ا"وقال 

دراهجا مكحور رئييس "أأجل جعل هذا القطاع أأكرث اس تدامة وصداقة للبيئة ها جبهود املغرب من أأجل تعزيز ماكنة الثقافة وذكل ابإ ، منور

 .اإىل جانب املاكنة اليت حتظى هبا مضن مقتضيات ادلس تورمضن حماور المنوذج التمنوي اجلديد ويف الربامج احلكومية اجلاري تنفيذها 

د ممثلو الربملاانت الوطنية الأعضاء ابمجلعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط املشاركون يف هذا  ويف س ياق ذي صةل، شدر

ة املتوسطية، لتحقيق السمل وازدهار الساكن اللقاء، عىل أأن الفاعلني الثقافيني يضطلعون بدور كبري لرفع وعي املواطنني وتغيري واقع املنطق

 .وتمنية الكوكب، مؤكدين أأن العمل الربملاين يف هذا املس توى ابلغ الأمهية لضامن تاكمل اجلهود

واعترب املتدخلون أأن البطاةل وتداعيات احلرب الروس ية يف أأوكرانيا وانعدام املساواة الاجامتعية اإىل جانب تفيش الهشاشة 

يديولوجيات املتطرفة، وهو ما جيعل الثقافة عنرصا همام ورضوراي من أأجل حتقيق السالم والهجرة عوام ل ميكهنا أأن تسامه يف نرش الإ

 .ونرش التسامح

دراج مفهوم حامية البيئة يف املناجه والربامج ادلراس ية واجلامعية، واإرشاك ش باب وأأطفال منطقة  وأأكدوا عىل رضورة اإ

مسار التحول البييئ، من خالل برامج التبادل الثقايف واخملاميت الصيفية اخملصصة لزايدة الوعي  حوض البحر الأبيض املتوسط يف

 .ابملتطلبات املناخية، والعمل عىل احلفاظ عىل الرتاث البييئ من خالل الثقافة من أأجل عامل أأكرث اخرضارا

ر يف البنيات التحتية، ودمع التحول البييئ يف كام دعوا اإىل تشجيع الصناعات الثقافية الإبداعية واملس تدامة والاستامث

اجملالت الثقافية اخملتلفة، من خالل تشجيع تنظمي همرجاانت وحفالت موس يقية صديقة للبيئة، والاس تفادة من املواد املعاد تدويرها 

 .والقابةل لإعادة التدوير
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   اجتماع بالبرلمان المغربي ُخصص لمسلسل التقييم الشامل
 .ومتعدد األبعاد لعالق اته مع البرلمان األوروبي

 
ترأأس رئيس جملس النواب، راش يد الطاليب 

 يومالعلمي، ورئيس جملس املستشارين، النعم ميارة، 

الربملان تنفيذا لإعالن  ، اجامتعا2023يناير  31الثالاثء 

خضاع 2023 يناير 23 املغريب الصادر بتارخي ، واملتعلق ابإ

الترشيعية ابململكة مع الربملان عالقات املؤسسة 

 . لتقيمي شامل الأورويب

، اذلي انعقد مبقر وخصص هذا الاجامتع

جملس املستشارين، ملسلسل التقيمي الشامل ومتعدد 

 .الأبعاد لعالقات الربملان املغريب مع الربملان الأورويب

عادة النظر يف عالقاته مع يناي 23واكن الربملان املغريب مبجلس يه، أأعلن يف بيان مشرتك أأصدره يف  ر املايض، عن قراره اإ

ثر اعامتد هذا الأخري قرارا مناوئا للمغرب خضاعها لتقيمي شامل وذكل اإ  .الربملان الأورويب واإ
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   رئيسة لجنة الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين في

 .لشيليالخارج تستقبل رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ ا
 

عقدت الس يدة انئةل مية التازي رئيسة جلنة اخلارجية وادلفاع 

 Jaimeالوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج لقاء مع الس يد 

Quintana جلنـة اخلارجيـة مبجلس الش يوخ جبمهورية الش ييل  رئيــس

خالل الأس بوع بزايرة معل لبالدان قام ، اذلي 2023يناير  30الإثنني  يوم

 .املايض

خاللها الطرفان بعمق  شلك هذا اللقاء مناس بة أأشاد

العالقات الثنائية بني البدلين وادلينامية اليت تشهدها بفضل الس ياس ية 

 ادلبلوماس ية احلكمية لقيادة البدلين.

اإىل خلق َمنتدى  Jaime Quintanaوقد دعا الس يد 

اقتصادي بني املغرب والش ييل من أأجل استامثر فرص التعاون بني 

لبدلين َلس امي يف جمايل الصيد البحري والفوسفاط مع تعزيز منطق الرشاكة والتعاون والانفتاح عىل ابيق القطاعات الأخرى، كام ذكر ا

 بعوامل التقارب بني البدلين يف أأبعادها الثقافية واجلغرافية والبرشية.

دية اليت ابرشهتا اململكة املغربية اإابن الس ياس ية والاقتصا ابلإصالحات Jaime Quintanaومن هجة أأخرى نوه الس يد 

 وما افرزه من تطور دميقراطي وحقويق. 2011قرتة الربيع العريب بقيادة جالةل املكل محمد السادس ودس تور 

وأأكدت الس يدة انئةل مية التازي، رئيسة جلنة اخلارجية من هجهتا عىل رضورة خلق دينامية اقتصادية متنوعة ويف هذا 

 دلور الاحتاد العام ملقاولت املغرب اكإطار مواكب لهذه ادلينامية.الس ياق اشارت 

 كام اس تعرضت الأدوار ادلس تورية ملؤسسة جملس املستشارين عىل مس توى الترشيع واملراقبة وتقيمي الس ياسات العمومية.

تطورات الكربى لل  Jaime Quintanaويف س ياق اس تعراضه للوضع الس يايس ادلاخيل اجلديد يف الش ييل، أأشار الس يد 

 اليت يعيشها بدله ولس امي يف قطاعي التعلمي والصحة والتوجه اجلديد حنو ادلوةل الاجامتعية وما يرافقه من حتدايت كربى.

مجلهورية الش ييل من قضية الوحدة الرتابية للمملكة،  تابثونوهت الس يدة انئةل مية التازي رئيسة جلنة اخلارجية ابملوقف ال 

نساينناس بة للوضع وتطرقت بنفس امل   حملتجزي خماميت تندوف ومعاانهتم من مجيع النوايح الإنسانية واحلقوقية. الالاإ

زايرة الاقالمي اجلنوبية للمملكة ودعوة رجال  اإىل Quintana Jaimeويف اخلتام دعت الس يدة انئةل مية التازي الس يد 

 عي والتمنوي ابملنطقة.الأعامل الش يليني للوقوف عىل مس توى التطور الاقتصادي والاجامت
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 تنظم لق اء دراسيا حول موضوع " إصالح المنظومة الصحية ورهان    فرق األغلبية بمجلس المستشارين

 بناء الدولة االجتماعية".
 

تفعيال للمقاربة التشاركية، ومن أأجل 

غناء النقاش حول مشاريع القوانني املرتبطة بتآأهيل  اإ

فرق الأغلبية  وطنية، نظمتاملنظومة الصحية ال

 ،2023يناير  31 الثالاثء يوم مبجلس املستشارين

" اإصالح املنظومة الصحية لقاء دراس يا حول موضوع 

وذكل حبضور برملاين ورهان بناء ادلوةل الاجامتعية" 

وحكويم همم ومشاركة فاعلني وهمنيني يف القطاع 

 الصحي. 

ومتزيت أأعامل هذا اللقاء حبضور، عىل 

مصطفى ابيتاس، الس يد  ب امللكف ابلعالقات مع الربملانالوزير املنتدو  رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة، لك من صوص،اخل

، ابلإضافة اإىل الس يد مصطفى البكوري فريق التجمع الوطين للأحرار والس يد فوزي لقجعالس يد دب امللكف ابملزيانية، والوزير املنت

  س الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية والس يد ملرابط مخلار رئيس فريق الاصاةل واملعارصة.عبد السالم اللبار رئي

النعم ميارة، اإن هذا اللقاء اذلي يآأيت يف هناية ادلورة الس يد  اس بة، قال رئيس جملس املستشارينويف مداخةل ابملن

نتاج ومن حيث مراقبة العمل  احلكويم، يفتح النقاش حول مسآأةل املنظومة الصحية اليت ترتبط الربملانية احلالية املهمة من حيث الإ

حساس حقيقي برضورة الريق ابملنظومة اإىل مس توايت حتفظ كرامة املواطنني  .مبدى قدرتنا عىل أأن يكون دلينا احلس التضامين أأول واإ

هنا س متكن من تطوير اخلدمات وأأكد الس يد ميارة أأن التغطية الصحية تعد ركزية أأساس ية يف بناء منظومة حصية قوية لأ 

طار تعزيز منظور جديد للتعاطي مع اإشاكلت  الصحية، مشريا اإىل أأن مشاريع القوانني قيد ادلراسة والتصويت يف الربملان تدخل يف اإ

 .اجملمتع واملسآأةل اجلهوية وذكل من خالل جعل الشآأن الاجامتعي هجواي للحفاظ عىل خصوصية اجلهات وتقدمي خدمات القرب

بدوره، وصف الس يد فوزي لقجع ورش تآأهيل املنظومة الصحية اذلي ابرش املغرب تزنيهل بآأنه ثورة حقيقية وضع ُأُسسها 

طالق مرشوع تعممي امحلاية الاجامتعية لاكفة  هجا منذ ثالث س نوات ابإ صاحب اجلالةل املكل محمد السادس منذ توليه العرش، وتوَّ

اإطالق هذا الورش انطلق مسار حتدييث بلغ حلظة التحول الاسرتاتيجي الكبري لدلوةل املغربية  املواطنات واملواطنني، مربزا أأنه مع

  .ابحتالل املوقع اذلي تس تحق

 

..أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية.  

والمؤقتة....   
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واعترب الوزير املنتدب أأنه ل ميكن استيعاب ادلينامية اليت أأحدهثا هذا الورش 

لقاء نظرة عىل اإجنازات الألفية الثانية،  ذا مل نآأخذ مسافة ودون اإ مضيفا أأنه حان الوقت لننجز اإ

 ،القفزة الكربى لأن رشوطها قد اجمتعت، والورش التمنوي اجلديد جتسده امحلاية الاجامتعية

دية وموحضا أأن هذا املفهوم الأخري قد انطلق وهو يف العمق دلةل عىل انتقال القدرات اذلاتية دلوةل مؤهةل للقيام بآأدوار اجامتعية واقتصا

 .اأأكرث تقدما وتآأثري 

نصاف ومصاحلة جدمن هجته، اعترب الس يد مصطفى ابيتاس أأن ورش امحلاية الاجامتعية هو  ة ومفتوحة عىل مجيع ديهيئة اإ

مناطق املغرب والفئات اجملمتعية لس امي اليت تعيش يف وضعية هشاشة، لفتا اإىل أأن املغرب يعيش حداث ل يقل أأمهية عن أأبرز حدثني 

 .اط الكبريين، وهام املسرية اخلرضاء من هجة، ومن هجة أأخرى احلدث اذلي شلكته حكومة التناوبحتققت فهيام التعبئة والاخنر 

مليار درمه، وهو مبلغ جيعل التفكري يف توفري  50بآأن ورش امحلاية الاجامتعية س يلكف ادلوةل  الس يد ابيتاسوأأفاد 

ا أأن هذه املسؤولية تقع عىل امجليع، داعيا كذكل اإىل رضورة الإماكنيات لضامن اس تدامة اخلدمات من بني التحدايت املطروحة، معترب 

 .احلرص والتفكري لتوفري عرض حصي معويم لضامن الرعاية الصحية لاكفة الأفراد

أأبرز رؤساء فرق الأغلبية مبجلس املستشارين أأن الهنوض ابلقطاع الصحي والعمل عىل تطويره والرفع من أأدائه  من هجهتم

ين عىل أأن الإصالح العميق للمنظومة الصحية رضورة ملحة وأأولوية وطنية مضن أأولوايت الس ياسة العامة مسؤولية مشرتكة، مشدد

 .لدلوةل الرامية اإىل تمثني الرأأسامل البرشي والاعتناء بصحة املواطنني كرشط أأسايس وجوهري لنجاح المنوذج التمنوي

يطة الصحية الوطنية واخلرائط الصحية اجلهوية وتفعيل دور ودعوا يف هذا الس ياق، اإىل الرتكزي عىل معطيات وتوهجات اخلر 

قرار س ياسة دوائية عقالنية مواكبة، مؤكدين عىل أأمهية اس تكامل ادلراسة واملصادقة عىل خمتلف  مؤسسات الرعاية الصحية الأولية واإ

 .صالح القطاع الصحيمشاريع القوانني اليت متثل الرتسانة القانونية لتكريس حاكمة مؤسساتية وتدبريية جديدة لإ 

أأما رؤساء وممثلو الهيئات الطبية وهمنيو القطاع الصحي، فسجلوا مجموعة من الاختاللت اليت يتعني التغلب عىل 

وأأبرزها عدم تاكفؤ العرض الطيب عىل املس توى الوطين، وضعف عىل مس توى نس بة التآأطري الطيب، وارتفاع نس بة الأداء املبارش 

اإىل العجز الكبري عىل مس توى  ابلإضافةالأدوية يف املغرب مقارنة مع دول منطقة شامل افريقيا والرشق الأوسط، للأرس، وارتفاع مثن 

 .املنظومة البرشية، خصوصا عىل مس توى املمرضني والأطقم ش به الطبية، اإىل جانب اإشاكلية جهرة الأطباء

مس توى احلد من الفوارق اجملالية والاستامثر  وتوقف املهنيون أأيضا عند رضورة تلبية احتياجات الساكن سواء عىل

 .وحتفزي املوارد البرشية، اإىل جانب اعامتد البعد اجلهوي يف تقدمي اخلدمات والتعاون بني القطاعني العام واخلاص

شارة قوية للهنوض ابلقطاع الصحي والرفع  دوا التآأكيد عىل أأن القانون الإطار املتعلق ابملنظومة الصحية أأعطى اإ من وجدر

أأدائه حني اعترب املسؤولية مشرتكة بني ادلوةل وامجلاعات الرتابية والقطاع اخلاص واجملمتع املدين ولك الفاعلني، وهو ما يدعو اإىل 

رضورة ضامن الأمن الصحي وادلميقراطية الصحية الوطنية، ابعتبارها مصطلحات جديدة عىل الس ياسة الصحية وذكل من أأجل 

 ) ومع بترصف( .امن تغطية حصية شامةل وحتقيق س يادة دوائية وضامن العالج للك رشاحئ اجملمتعجتاوز التفاوت القامئ وض
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 تنظم لق اء    راطية للشغلمجموعة الكونفدرالية الديمق
لصحافة واإلعالم: االنتظارات  " ا  موضوع  دراسيا حول

 ".ورهانات اإلصالح وتحديات المق اولة اإلعالمية
 

راطية للشغل مبجلس رالية ادلميقمجموعة الكونفد نظمت

 لقاء دراس يا حول موضوع، 2023فاحت فرباير  يوم الأربعاءاملستشارين، 

لصحافة والإعالم: الانتظارات ورهاانت الإصالح وحتدايت املقاوةل "ا

 .حبضور ممثلني عن قطاعات وزارية وهيئات نقابية وهمنيةوذكل ، "الإعالمية

رئيس  ميارة النعم للس يدلتوجهيية وقد متزي هذا اللقاء ابللكمة ا

جملس املستشارين، واليت تلهتا نيابة عنه الس يد صفية بلفقيه عضو مكتب 

الوزير املنتدب امللكف ابلعالقات مع الربملان، اجمللس، وكذا بلكامت لك من 

، والس يد الاكتب مصطفى ابيتاسالس يد الناطق الرمسي ابمس احلكومة، 

 العام لقطاع التصال.

هذا اليوم  أأكدت فهيا أأنفاطمة زواكغ عن مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل  تناولت اللكمة املستشارة الس يدةكام 

طار سلسةل الأايم ادلراس ية والتشاورية اليت دأأبت اجملموعة عىل تنظميها مع خمتلف الفرقاء واملكوانت حول القضااي  ادلرايس يآأيت يف اإ

العام، مربزة أأن الصحافة والإعالم مكون حموري يف بناء رأأي عام واع حول القضااي والإشاكلت املرتبطة  اليت تس تآأثر ابهامتم الرأأي

 .بتدبري الشآأن العام وطنيا وحمليا، بل يف خمتلف اجملالت ومنايح احلياة الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية والثقافية

حقل الاعالم وأأضافت أأنه من هذا املنطلق اكن لزاما أأن حُياط 

والصحافة، ابلضامانت القانونية، وهو ما مت توثيقه من خالل املكتسب 

واذلي واكب  2011من دس تور  28ادلس توري املمتثل يف أأحاكم الفصل 

طار  تزنيهل وضع البنيات القانونية واملؤسساتية الكفيةل بضامن ممارسة همنية يف اإ

متثلت يف  2016ة س نة من احلرية املسؤوةل، توجت بصدور ترسانة قانوني

املتعلق ابلصحافة و النرش؛  88.13مدونة للصحافة تضمنت القانون رمق 

املتعلق ابلنظام الأسايس للصحافيني املهنيني؛ و القانون  89.13والقانون رمق 

حداثاملتعلق  90.13رمق   .اجمللس الوطين للصحافة ابإ

دت مداخالت  ىل رضورة املشاركني يف هذا اللقاء عابيق وقد شدر

مواكبة التطور املتسارع اذلي يعرفه املشهد الإعاليم لس امي يف ظل التغريات واملس تجدات اجليوس ياس ية والتطورات التكنولوجية 

احلاجة امللحة اإىل الهنوض ابملامرسة الصحفية من خالل تآأهيل ، كما اليت يوظف فهيا الإعالم سواء لتعزيز املكتس بات أأو تقويضها

عالمية لس امي الإلكرتونية يف ضوء التطورات التكنولوجية املتسارعة وما تفرضه من حتدايت مرتبطة ابلأخالقيات واملامرسة املقاوةل الإ 

  .املهنية وكذا عىل مس توى القوانني املنظمة
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 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين 

 ؛صلمديرية العالقات اخلارجية والتوا 
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