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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪

اجتماع يوم اإلثنين  22دجنبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 21
دجنب  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،توقف الس يد رئيس
اجمللس والسادة أعضاء املكتب عند خالصات اجامتع ندوة
الرؤساء املنعقد يوم الثالاثء  15دجنب  2020عىل الساعة
العارشة صباحا ،واذلي خصص لتدارس س بل جتويد مهنجية
عقد اجللسات الشهرية اليت خيصصها اجمللس ملساءةل الس يد
رئيس احلكومة حول الس ياسة العامة ،حيث مت التفاق عىل
تركزي أشغال هذه اجللسات يف حمور واحد فقط ،وتقليص الغالف الزمين لهذه الخرية يف حدود ساعتني كحد
أقىص ،يف أفق تعزيز هذا التصور من زوااي أخرى ،يف وقت لحق.
وعىل صعيد مراقبة معل احلكومة ،فقد صادق مكتب اجمللس عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية
ليوم الثالاثء  22دجنب  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
ويف موضوع أخر ،أخذ مكتب اجمللس علام بطلب عقد جلسة عامة مشرتكة جملليس البملان قصد تقدمي
الس يد رئيس احلكومة "بياانت ومعطيات تتعلق ابملس تجدات اليت تعرفها قضية وحدتنا الرتابية".
ويف س ياق متصل ،تداول مكتب اجمللس يف طلب عقد اجامتع مشرتك للجنيت اخلارجية مبجليس البملان
من أجل الاس امتع اإىل بياانت حول "مس تجدات قضية وحدتنا الرتابية يف ضوء قرار الولايت املتحدة المريكية
القايض بس يادة اململكة املغربية عىل منطقة الصحراء ،وحول تطورات العالقات املغربية الفلسطينية".
ويف هذا الصدد ،اختذ مكتب اجمللس قرارا ابلتنس يق يف املوضوع مع جملس النواب ،من أجل التداول
يف اجلوانب املسطرية ذات الصةل.
وعىل مس توى الترشيع ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  22دجنب 2020
مبارشة بعد حصة الس ئةل الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  76.20يقيض ابإحداث "صندوق
محمد السادس لالستامثر" ،وابيق النصوص اجلاهزة.
ويف ارتباط ابملوضوع ،قرر مكتب اجمللس ادلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثالاثء  22دجنب
 2020عىل الساعة احلادية عرش صباحا ،لرتتيب أشغال هذه اجللسة العامة.
مجلس المستشارين
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كام اختذ املكتب قرارا ابإحاةل النصوص الترشيعية املودعة دلى مكتب
اجمللس عىل اللجان ادلامئة اخملتصة .ويتعلق المر مبرشوع قانون رمق 64.20
يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.605الصادر يف  26من حمرم
 15( 1442سبمتب  )2020بسن تدابري اس تثنائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن
الاجامتعي والعاملني دلهيم املرصح هبم وبعض فئات العامل املس تقلني والشخاص غري الجراء املؤمنني دلى
الصندوق ،املترضرين من تداعيات تفيش جاحئة فريوس كوروان «كوفيد ،»19 -مت اإيداعه دلى مكتب اجمللس من
طرف الس يد رئيس احلكومة؛ وبثالثة نصوص ترشيعية أحيلت عىل اجمللس من قبل جملس النواب.
وعىل مس توى العالقات مع املؤسسات ادلس تورية ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا بتعممي الرأي الصادر
عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يف موضوع "القضاء عىل العنف ضد الفتيات والنساء :اس تعجال وطين"،
عىل الفرق واجملموعة البملانية.
ويف س ياق متصل ،قرر مكتب اجمللس الرشوع يف اإعداد تقرير حول مآل الراء اليت أجنزها اجمللس
الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،بطلب من جملس املستشارين ،خبصوص مشاريع ومقرتحات القوانني اليت صوت
علهيا اجمللس خالل ادلورة اجلارية ،تفعيال ملقتضيات املادة  354من النظام ادلاخيل اجلديد للمجلس.
وعىل مس توى تقيمي الس ياسات العمومية ،فقد قرر مكتب اجمللس مراسةل رئيس اجملموعة املوضوعاتية
املؤقتة امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية حول "الاسرتاتيجية الوطنية للامء"من
أجل دعوهتا اإىل اإيداع تقريرها دلى املكتب .كام اختذ املكتب قرارا ابدلعوة اإىل تشكيل مجموعة موضوعاتية مؤقتة
جديدة لتحضري جلسة س نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية ،عىل أن يعرض المر عىل ندوة الرؤساء يوم
الثالاثء  22دجنب  2020عىل الساعة احلادية عرش صباحا من أجل التداول يف املواضيع املقرتحة.
وعىل صعيد أخر ،قرر مكتب اجمللس ادلعوة اإىل عقد اجامتع للجنة التنس يق البملاين ،خالل الس بوع
املقبل ،للتداول يف املواضيع اليت تس توجب التنس يق بني جمليس البملان ،ومضهنا موضوع تعديل النظام ادلاخيل
جمللس املستشارين.
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اجتماع رقم 2020/39
ليوم اإلثنين 14دجنبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  14دجنب  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
•
•
•
•
•
•
•

:
:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد ا إلل احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العرب احملرش
أمحد تويزي

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس.

فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع ،السادة:
•
•
•
•

:
:
:
:

عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أمحد اخلريف
اإدريس الرايض

مجلس المستشارين

حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖العالقة مع املؤسسات ادلس تورية
 قرار رمق  2020/39/01بتعممي الرأي الصادر عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي
والبييئ حتت عنوان "من أجل س ياسة لالبتاكر حترر الطاقات يف خدمة منوذج صناعي جديد"،
عىل الفرق واجملموعة البملانية.
❖الترشيع
 قرار رمق  2020/39/02ابنتداب الس يد أمحد تويزي أمينا للجلسة العامة ،اليت
يعقدها اجمللس يوم الثالاثء  15دجنب  2020مبارشة بعد جلسة مساءةل الس يد رئيس احلكومة،
برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص
الترشيعية اجلاهزة.
 قرار رمق  2020/39/03ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  15دجنب
 2020عىل الساعة العارشة صباحا ،لرتتيب أشغال اجللسة العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل
النصوص الترشيعية اجلاهزة ،وملناقشة مهنجية عقد اجللسات الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة.
❖الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/39/04ابنتداب الس يد أمحد تويزي أمينا للجلسة العامة اليت
خيصصها اجمللس ملساءةل الس يد رئيس احلكومة ،يوم الثالاثء  15دجنب  ،2020يف موضوعي
"امحلاية الاجامتعية :أية مقاربة لرحب رهاانت التوحيد واجلودة واحلاكمة" و"اسرتاتيجية احلكومة
للهنوض بقطاعي الس ياحة والصناعة يف ظل تداعيات جاحئة كوروان".
❖اللجان ادلامئة
 قرار رمق  2020/39/05ابملوافقة عىل طلب جلنيت اخلارجية وادلاخلية تنظمي زايرة
مشرتكة لعضاهئام اإىل املعب احلدودي الكركرات يف الفرتة املمتدة من  17اإىل  19دجنب .2020

مجلس المستشارين
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❖العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2020/39/06ابملوافقة عىل مرشوع مذكرة
تفامه يف جمال التعاون البملاين بني جملس املستشارين ابململكة املغربية وجملس الشورى ابململكة
العربية السعودية.
 قرار رمق  2020/39/07ابملوافقة عىل املشاركة عن بعد يف أشغال الورشة املزمع
تنظميها ،يوم  15دجنب  ،2020من قبل امجلعية البملانية ملنظمة حلف شامل الطليس مبشاركة
مركز احلاكمة للقطاع المين (DCAF) ،يف موضوع ":الرقابة البملانية للعمليات الاس تخباراتية
العسكرية :التجارب املس تخلصة".
 قرار رمق  2020/39/08ابملوافقة عىل املشاركة عن بعد يف أشغال الندوة املزمع
تنظميها ،يوم  15دجنب  ،2020من قبل منظمة المم املتحدة للغذية والزراعة (الفاو) برشاكة مع
لك من املعهد ادلويل للتمنية املس تدامة وبرملان معوم اإفريقيا واجملموعة الاقتصادية دلول غرب
اإفريقيا وبرملان دول رشق اإفريقيا ،يف موضوع" :دور البملانيني يف تعزيز الاستامثرات املسؤوةل يف
الزراعة من أجل الانتقال حنو نظم غذائية أكرث اس تدامة يف اإفريقيا".
❖أنشطة اإشعاعية
 قرار رمق  2020/39/09ابملوافقة عىل املشاركة يف أشغال مائدة مس تديرة عن
بعد ،من تنظمي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ وهيئة المم املتحدة للمساواة بني اجلنسني،
حتت عنوان "مجيعا من أجل جعل القضاء عىل مجيع أشاكل العنف ضد الفتيات والنساء أولوية
وطنية" ،يوم الربعاء  16دجنب  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
❖شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/39/10ابملصادقة عىل تقرير اللجان الثنائية متساوية العضاء.
 قرار رمق  2020/39/11بتآجيل النظر يف اقرتاح تعزيز نظام التقاعد التمكييل
ملوظفات وموظفي اجمللس اإىل حني اس تكامل اكفة العنارص ذات الصةل.
 قرار رمق  2020/39/12بتآجيل النظر يف طلب تسوية وضعية بعض موظفي
اجمللس اإىل حني اس تكامل اكفة العنارص ذات الصةل.
مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2020/39/13ابملصادقة عىل تقرير جلنة
ا إلرشاف عىل اختبارات التعيني يف مناصب املسؤولية ،وفق ما ييل:
•
•
•
•

تعيني الس يدة غزلن دروس ،حمافظة اجمللس؛
تعيني الس يدة سعاد امحلايم ،رئيسة لقسم الإعالم؛
تعيني الس يد محمد زكيدة ،رئيسا لقسم شؤون املوظفني؛
تعيني الس يد نبيل اتبت ،رئيسا لقسم التجهزيات واخلدمات.

 قرار رمق  2020/39/14ابملصادقة عىل تقرير جملس احملاس بة املنعقد يوم امجلعة
 11دجنب  ،2020كام ييل:
• اعامتد توقيع السادة املستشارين عىل فواتري الفنادق قبل اإحالهتا عىل مسطرة الداء،
وتلكيف المانة العامة للمجلس بتوجيه مذكرة يف املوضوع اإىل الفرق واجملموعة البملانية؛
• تآدية املتآخرات املرتبطة ابلنشطة ادلبلوماس ية ،ابس تثناء تكل املرتبطة مبؤمتر سابق
لحتاد برملاانت ادلول العضاء يف منظمة التعاون الإساليم اكن قد اس تضافه جملس النواب؛
• تآدية املتآخرات املس تحقة لفائدة متعهدي اجمللس.
 قرار رمق  2020/39/15بتلكيف المانة العامة للمجلس ابلتنس يق مع اإدارة صندوق
الإيداع والتدبري لالحتياط ،من أجل ترتيب اجامتع اللجنة امللكفة ابملراجعة واملصادقة عىل
حساابت نظام معاشات أعضاء اجمللس برمس س نة .2019
قضااي للمتابعة
▪
▪
▪
▪
▪

وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
تقيمي الرشاكة مع واكةل املغرب العرب للنباء؛
مواصةل تقوية العالقات الثنائية مع املؤسسة الترشيعية مجلهورية الفيتنام؛
التوقيع عىل مذكرة تفامه مع املعهد الباكس تاين للخدمات البملانية؛
وضعية معاشات الس يدات والسادة أعضاء اجمللس؛

▪ مباراة التوظيف؛
▪ منظام اإدارة اجمللس.

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...
▪ جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشاريع
القوانين الجاهزة.

عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء  15دجنب
 2020مبارشة بعد اجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة،
جلسة عامة ترشيعية صادق خاللها ابلإجامع عىل:
 مرشوع قانون رمق  65.19يوافق مبوجبه عىلالتفاقية خبصوص التعاون يف اجملال العسكري والتقين بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة الردنية الهامشية،
املوقعة بعامن يف  20يوليو 2019؛
 مرشوع قانون رمق  75.19يوافق مبوجبه عىلالتفاقية متعددة الطراف لتنفيذ الإجراءات املتعلقة
ابلتفاقيات الرضيبية لتفادي تآلك الوعاء الرضييب ونقل الرابح ،املعمتدة بباريس يف  24نومفب  2016واليت وقعت
علهيا اململكة املغربية يف  25يونيو 2019؛
 مرشوع قانون رمق  09.20يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة لواكةل الدوية الفريقية ،املعمتدة بآديسأاباب (اإثيوبيا) يف  11فباير 2011؛
 مرشوع قانون رمق  11.20يوافق مبوجبه عىل التفاق بشآن التعاون التجاري والاقتصادي والتقينوالعلمي والثقايف بني حكومة اململكة املغربية وحكومة تركامنس تان ،املوقع بعشق أابد يف  23سبمتب 2019؛
 مرشوع قانون رمق  14.20يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسلمي اجملرمني بني اململكة املغربية واجملر ،املوقعةمبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
 مرشوع قانون رمق  15.20يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشآن نقل الشخاص احملكوم علهيم بني حكومةاململكة املغربية وحكومة اجملر ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
 مرشوع قانون رمق  33.20يوافق مبوجبه عىل التفاقية بني اململكة املغربية والياابن لتفادي الازدواجالرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل ومنع الهترب والغش الرضيبيني ،املوقعة ابلرابط يف  8يناير 2020؛
 مرشوع قانون رمق  34.20يوافق مبوجبه عىل التفاق بني اململكة املغربية والياابن حول تشجيع وحاميةالاستامثر ،املوقع ابلرابط يف  8يناير 2020؛
 مرشوع قانون رمق  37.20يوافق مبوجبه عىل التفاق املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية واململكةاملتحدة لبيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية ،املوقع بلندن يف  26أكتوبر 2019؛
 مرشوع قانون رمق  43.20يتعلق خبدمات الثقة بشآن املعامالت الالكرتونية.مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة...
والمؤقتة....
▪ أعضاء لجنتي الداخلية والخارجية بمجلس المستشارين يعربون عن عميق فخرهم واعتزازهم
بالجهود الدبلوماسية "الرصينة" للمملكة.

أعرب أعضاء جلنة ادلاخلية وامجلاعات
الرتابية والبنيات الساس ية وجلنة اخلارجية
وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج
مبجلس املستشارين عن معيق خفرمه واعزتازمه
ابجلهود ادلبلوماس ية الرصينة للمملكة.
وجدد أعضاء اللجنتني يوم امجلعة 18
دجنب  2020يف بالغ أعقب زايرهتم للمعب
احلدودي الكركرات ،التآكيد عىل الالزتام الراخس
بعداةل قضية الوحدة الرتابية واجلهود ادلؤوبة
املوصوةل للرتافع وادلفاع عهنا ،يف اكفة احملافل واملنتدايت ادلولية من خالل ادلبلوماس ية البملانية ،ممثنني عاليا اعرتاف
الولايت املتحدة لول مرة يف اترخيها ،بس يادة اململكة عىل اكمل تراب الصحراء املغربية وقرار فتح قنصلية أمريكية
ابدلاخةل.
وأوحضوا أن وترية فتح القنصليات والبعثات ادلبلوماس ية ابلقالمي اجلنوبية للمملكة مبدينيت العيون وادلاخةل
تكرس عداةل ورشعية القضية الوطنية وثقة املنتظم ادلويل يف مبادرة احلمك اذلايت "مكبادرة جدية ذات مصداقية
حتت الس يادة الوطنية" ،محملني ميليش يات البوليساريو "اكمل املسؤولية يف خرق وقف اإطالق النار املوقع س نة
 1991وحماولهتا البئيسة لتغيري الوضع القانوين والواقعي رشق اجلدار المين من خالل الاس تفزازات املتكررة
اليت من شآهنا تقويض العملية الس ياس ية برمهتا ودفع املنطقة اىل حاةل عدم الاس تقرار".
وأشادوا يف املقابل ابلتدخل احلازم للقوات املسلحة امللكية حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل
محمد السادس ،القائد العىل ورئيس أراكن احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية ،واملهنية العالية اليت رافقت معلية
اإخالء معب الكركرات وإاعادة املنطقة العازةل لوضعها الطبيعي( .المصدر :ومع)
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▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الإثنني  21دجنب  2020واصلت
خالل دراسة مرشوع قانون رمق  74.19يتعلق ابإعادة تنظمي أاكدميية اململكة
املغربية حيث أهنت املناقشة التفصيلية للمرشوع.
ومن املقرر أن تعقد اللجنة اجامتعا أخر يوم الإثنني املقبل  28دجنب اجلاري عىل الساعة الثانية عرشة
زوالا وذكل قصد الرشوع يف املناقشة التفصيلية لهذا املرشوع اذلي هيدف اإىل اإعادة تنظمي هذه املؤسسة الرفيعة
وفق تصور جديد هيدف اإىل تعزيز وظيفهتا مكؤسسة وطنية علمية ومرجعية تسامه بشلك ممتزي يف الاشعاع الثقايف
لبالدان وتلعب أدوارا ابرزة يف التواصل والانفتاح الفكري واحلضاري عىل خمتلف الثقافات.
ويف موضوع أخر نظمت اللجنة هممة اس تطالعية لبعض املؤسسات الاستشفائية جبهة فاس-مكناس
عىل مرحلتني ،حيث اس مترت املرحةل الوىل من  10اإىل  15نونب املايض ،يف حني نظمت املرحةل الثانية من  6اإىل
 12دجنب اجلاري.
ويف ترصحي حصفي قال الس يد عبد العيل حايم ادلين ،رئيس اللجنة ،اإن هذه املهمة الاس تطالعية مكنت
الوفد البملاين من الاطالع عىل ظروف اش تغال املؤسسات الصحية هبذه اجلهة ومدى قدرهتا عىل تقدمي اخلدمات
الصحية للمواطنني عىل أمكل وجه ،يف ظل الإكراهات اليت مر هبا القطاع الصحي خصوصا يف ظل جاحئة كوفيد
.19
كام أكد عىل أن هذه املهمة تآيت يف اإطار ادلور الرقاب املوكول للمؤسسة الترشيعية ،اليت حتاول جاهدة
الإسهام يف تطوير الس ياسات العمومية عب املسامهة الفعلية للهنوض ابلقطاع الصحي وحتسني خدماته ،وتقدميها عىل
الوجه املطلوب للمواطن .املصدر :موقع فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الإثنني  21دجنب  2020خصص ملواصةل دراسة مشاريع القوانني التالية:
 oمرشوع قانون رمق  76.20يقيض ابإحداث صندوق محمد السادس لالستامثر.
 oمرشوع قانون رمق  70.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.220.665الصادر يف 12
صفر  30( 1442سبمتب  )2020املتعلق ابإعادة تنظمي القطب املايل لدلار البيضاء.
 oمرشوع قانون يتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية .2018
وقد صادقت اللجنة ابلإجامع عىل املرشوعني املتعلقني بصندوق محمد السادس لالستامثر والقطب املايل
لدلار البيضاء ،فامي حظي املرشوع املتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية  2018ابملوافقة ابلغلبية.
مجلس المستشارين
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▪ لجنة الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين
بالخارج.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  15دجنب  2020صادقت خالل ابلإجامع عىل مرشوع قانون رمق
 43.20يتعلق خبدمات الثقة بشآن املعامالت الالكرتونية.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواكبة التطور الرمقي الكبري اذلي تعرفه اململكة واذلي يس تدعي هتييء
مناخ للثقة يشمل مجيع اخلدمات الرمقية ويوفر للفاعلني الاقتصاديني والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد عىل
اإطالق خدمات جديدة ،ويضمن يف الوقت نفسه امحلاية القانونية للمواطنني وتشجيعهم عىل الإقبال املزتايد عىل
املعامالت الرمقية.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...
▪

مجلس المستشارين يشارك في الندوة
االفتراضية حول "دور البرلمانيين في تعزيز
االستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل االنتق ال نحو أنظمة غذائية أكثر
استدامة في إفريقيا".

شارك الس يد عبد امحليد الصويري ،خليفة رئيس
جملس املستشارين امللكف ابلشؤون الافريقية ،يف الندوة
الافرتاضية حول "دور البملانيني يف تعزيز الاستامثرات
املسؤوةل يف الزراعة من أجل الانتقال حنو أنظمة غذائية أكرث
اس تدامة يف اإفريقيا" ،املنظمة من طرف منظمة المم املتحدة
للغذية والزراعة (الفاو) ،واملعهد ادلويل للتمنية املس تدامة،
برشاكة مع الاحتادات البملانية اجلهوية وا إلقلميية ابإفريقيا،
وذكل اليوم الثالاثء  15دجنب .2020
يف مس هتل مداخلته ،عب الس يد خليفة رئيس
جملس املستشارين عن تقدير لك مكوانت اجمللس للك من منظمة المم املتحدة للغذية والزراعة (الفاو) ،واملعهد
ادلويل للتمنية املس تدامة ،والاحتادات البملانية اجلهوية وا إلقلميية ابإفريقيا ،عىل اجملهودات القمية اليت يقومون هبا يف
جمال طرح القضااي احليوية واملصريية لشعوب البدلان الافريقية ،وخصوصا املتعلقة ابلمن الغذايئ والتغذية ،مؤكدا
أن هذا الاجامتع الهام اذلي من شآنه الرفع من درجة اليقظة والرصد والتعبئة وطرح احللول واملبادرات ملواهجة
التحدايت والقضااي املصريية اليت تواهجها القارة الافريقية ،وعىل رأسها قضااي المن الغذايئ والتمنية املس تدامة،
وحشد هجود البملانيني يف تعزيز وتشجيع الاستامثرات املسؤوةل يف املنظومة الزراعية والنظمة الغذائية بلك
أبعادها ومس توايهتا.
كام أبرز يف معرض مداخلته الظروف ا إلقلميية وادلولية الصعبة والاس تثنائية ،اليت فرضهتا التبعات
السلبية جلاحئة كوفيد 19عىل املس توايت الاقتصادية والاجامتعية والإنسانية ،مشريا يف هذا الصدد ،اإىل أنه وفق
ادلراسات والتقارير الصادرة عن الهيئات واملنظامت ادلولية ذات الصةل ،يرتقب أن يعيش عاملنا أسوء كساد اقتصادي
يف القرن احلايل ،حيث أن الاقتصاد العاملي يف طريقه حنو منو سالب يقارب  5ابملئة ،مع وصول نس بة املديونية
العامة العاملية ملس توايت قياس ية وغري مس بوقة.
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وأشار يف هذا الصدد ،أنه ونتيجة لك هذه الاعتبارات فاإنه من
املتوقع أن تتسع رقعة الفقر العاملية ب  150مليون خشص يف هذه الس نة (8
من عرشة مهنم س يكونون بدول اجلنوب) ،حيث أكد الس يد الصويري أن
هذه املؤرشات ،تكشف جحم التحدايت الغري مس بوقة املطروحة عىل الجندة
الاقتصادية والاجامتعية العاملية خاصة فامي يتعلق بآليات التعايف واعادة التنش يط الاقتصادي وتقوية الاستامثرات،
ولس امي املرتبطة بتحسني النظم الغذائية.
ويف نفس الس ياق ،أكد خليفة رئيس جملس املستشارين أن هذه املؤرشات والتحدايت املتعاظمة و غري
املس بوقة ،تفرض اكرث من أي وقت مىض رضورة ،تاكثف اجلهود من أجل وضع اإطار اإفريقي كلية للتعاون والتضامن
والتآزر بني لك دول القارة وتعزيز العمل املشرتك بني احلكومات والبملاانت والقطاع اخلاص واملنظامت ادلولية ،يف
اإطار منظومة من اجلهود املنسجمة واملنسقة من أجل الانتقال حنو أنظمة غذائية أكرث اس تدامة يف اإفريقيا وضامن
المن الغذايئ مكدخل اسرتاتيجي وأسايس ملعاجلة تداعيات اجلاحئة وما نتج عهنا من تنايم يف نسب الهشاشة
وخصوصا عىل مس توى شعوب وبدلان قارتنا الافريقية ،مؤكدا هبذا الشآن أن املغرب يعتب أن أفضل واجنع
املسارات الكفيةل برفع هذه التحدايت وحتقيق هذا املسعى ،يتجسد ابلساس يف العمل املشرتك والتعاون والتضامن
بني البدلان الإفريقية.
وأبرز يف هذا الصدد فلسفة جالةل صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأيده والزتامه الراخس
ابلهنج التضامين مع ادلول الافريقية الشقيقة ،واليت عكس هتا املبادرة املولوية السامية اليت قدهما جاللته ،والرامية اإىل
اإنشاء اإطار معيل هيدف اإىل مواكبة البدلان الإفريقية يف املراحل اخملتلفة ملواهجة وابء كوروان ،من خالل السامح
بتبادل اخلبات واملامرسات الفضىل ملعاجلة الاثر الصحية والاقتصادية والاجامتعية الناجتة عن الوابء.
وخبصوص أدور البملانيني يف مواهجة هذه التحدايت املتعاظمة ،أكد الس يد عبد امحليد
الصويري أن البملاانت الوطنية أو اجلهوية ،وكذا الش باكت البملانية للمن الغذايئ ،مطوقة أكرث من أي وقت
مىض مبسؤوليات وأدوار كبرية وأساس ية ،عىل اعتبار ان البملانيني رشاكء أساس يون يف الس ياسات املرتبطة
ابلستامثرات الزراعية والنظم الغذائية ،كام يضطلعون بآدوار وهمام ترشيعية ورقابية ،مرتبطة بتحقيق أهداف
التمنية املس تدامة ،اىل جانب هماهمم احملورية يف معلية سن القوانني والترشيعات املتعلقة بتعزيز الاستامثرات
احلكومية واخلاصة ،ولس امي املقاولت الصغرى واملتوسطة ،يف القطاع الزراعي.
كام اس تعرض خليفة الس يد رئيس جملس املستشارين ،اجلهود اليت يبذلها لك من اجمللس ورابطة جمالس
الش يوخ والشورى يف مواهجة حتدايت المن الغذايئ يف اإفريقيا والعامل العرب واليت توجت بتآسيس الش بكة
البملانية للمن الغذايئ ابإفريقيا والعامل العرب مبناس بة انعقاد "املنتدى البملاين الاقتصادي العرب الافريقي" مبقر
جملس املستشارين شهر ابريل من س نة  2018برشاكة مع الاحتاد العام ملقاولت املغرب ومنظمة المم املتحدة
للغذية والزراعة (الفاو).
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جدير ابذلكر أن الش بكة البملانية للمن الغذايئ ابإفريقيا والعامل
العرب ،عقدت أول اجامتع لها عىل هامش الندوة حول موضوع" :البملاانت
ورهاانت المن الغذايئ" مبقر جملس املستشارين يف يناير من س نة ،2019
حيث مت اإقرار امليثاق التآسييس للش بكة ،كام عقد املكتب التنفيذي للش بكة البملانية للمن الغذايئ يف اإفريقيا
والعامل العرب ،برئاسة رئيس جملس املستشارين الس يد عبد احلكمي بن شامش اجامتعا أخر يف يونيو  2020عب
تقنية التواصل عن بعد لتدارس موضوع" :تآثري جاحئة كوفيد 19عىل المن الغذايئ ابملنطقتني الإفريقية والعربية"،
حيث توج هذا الاجامتع بتوصيات هامة ،أمهها ادلعوة اىل عقد ندوة دولية ل إالسهام يف اجملهود البملاين ادلويل
لتحقيق الهدف املشرتك املمتثل يف بناء حتالف برملاين عاملي للقضاء عىل اجلوع وسوء التغذية وكذا تقوية التعاون مع
منظمة المم املتحدة للغذية والزراعة (الفاو) ،خاصة من خالل توصياهتا الرامية اإىل التخفيف من خماطر اجلاحئة
عىل المن الغذايئ واختاذ اإجراءات استباقية من أجل احلد من تآثريها عىل الاقتصاد ،ومعاجلة أاثر تفيش كوفيد19
عىل جتارة الغذية وسالسل التوريد والسواق من خالل اللوجستيات الفعاةل.
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

المانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.
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