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خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من  جاللة الملك يوجه   ▪

 السنة التشريعية األولى من الوالية الحادية عشرة 
 

وجه صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا، مرفوقا بصاحب السمو املليك ويل العهد ال مري  

أ كتوبر، خطااب ساميا اإىل أ عضاء الربملان   8امجلعة  يوم  مولي احلسن، وصاحب السمو املليك ال مري مولي رش يد،  

 :الولية احلادية عرشة مبناس بة افتتاح ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية ال وىل من 

 : املليك السايم الاكمل للخطاب نصال ييل  وفامي 

 .امحلد هلل، والصالة والسالم عىل مولان رسول هللا وأ هل وحصبه"

حرضات الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني، يسعدان أ ن نرتأ س افتتاح ادلورة ال وىل للربملان، من هذه  

 .اجلديدةالولية الترشيعية 

ونغتمن هذا املوعد ادلس توري، لهتنئة أ عضاء الربملان، ومن خاللمك اكفة املنتخبني، عىل الثقة اليت حظيمت  

 .هبا، داعني هللا تعاىل لمك مجيعا، وللحكومة اجلديدة، ابلتوفيق يف هماممك

الانتخاابت ال خرية، وابملشاركة  ونود أ ن نش يد هنا، ابلتنظمي اجليد، وال جواء الإجيابية، اليت مرت فهيا  

 .الواسعة اليت عرفهتا، خاصة يف أ قالمينا اجلنوبية

وقد كرست هذه الانتخاابت انتصار اخليار ادلميقراطي املغريب، والتداول الطبيعي عىل تدبري الشأ ن العام.  

 .فال مه ليس فوز هذا احلزب أ و ذاك، ل ن مجيع ال حزاب سواس ية دلينا

الولية، يف الوقت اذلي يدشن فيه املغرب مرحةل جديدة، تقتيض تضافر اجلهود، حول    وتأ يت بداية هذه

 .ال ولوايت الاسرتاتيجية، ملواصةل مسرية التمنية، ومواهجة التحدايت اخلارجية

 .ونود أ ن نؤكد هنا، عىل ثالثة أ بعاد رئيس ية

 يف ظرفية مشحونة ابلعديد من  ويف مقدمهتا، تعزيز ماكنة املغرب، وادلفاع عن مصاحله العليا، لس امي

   .التحدايت واخملاطر والهتديدات

 

 الجديدة... افتتاح السنة التشريعية  
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للواهجة،  الس يادة  قضااي  عودة  عن  الوابئية  ال زمة  أ ابنت  وقد 

والطاقية، والصناعية  والتسابق من أ جل حتصيهنا، يف خمتلف أ بعادها، الصحية  

 .والغذائية، وغريها، مع ما يواكب ذكل من تعصب من طرف البعض

ذا اكن املغرب قد متكن من تدبري حاجياته، وتزويد ال سواق ابملواد ال ساس ية، بمكيات اكفية، وبطريقة   واإ

 .عادية، فاإن العديد من ادلول جسلت اختاللت كبرية، يف توفري هذه املواد وتوزيعها

حداث منظومة وطنية متاكمةل، تتعلق ابخملزون الاسرتاتيجي للمواد ال ساس ية،   ذلا، نشدد عىل رضورة اإ

لس امي الغذائية والصحية والطاقية، والعمل عىل التحيني املس متر للحاجيات الوطنية، مبا يعزز ال من الاسرتاتيجي 

 .للبالد

 حرضات الس يدات والسادة، 

نعاش الاقتصادخيص البعد الثاين، تدبري ال زمة   .الوابئية، ومواصةل اإ

وقد حققنا، وامحلد هلل، الكثري من املاكسب، يف حامية حصة املواطنني، وتقدمي ادلمع للقطاعات والفئات  

 .املترضرة

وقد قامت ادلوةل بواجهبا، يف توفري اللقاح ابجملان، اذلي لكفها املاليري، ولك احلاجيات الرضورية، للتخفيف  

 .صعوبة هذه املرحةل عىل املواطن من

واس تعامل  ابلتلقيح  وأ رسمه،  أ نفسهم  حامية  املواطنني، يف  ماكن  املسؤولية  تتحمل  أ ن  ميكن  ل  ولكهنا 

 .وسائل الوقاية، واحرتام التدابري اليت اختذهتا السلطات العمومية

ال زمة، وتراجع ومن هجة أ خرى، يعرف الاقتصاد الوطين انتعاشا ملموسا، رمغ الآاثر غري املس بوقة لهذه  

 .الاقتصاد العاملي معوما

ن شاء هللا، نس بة منو تفوق   يف املائة    5.5فبفضل التدابري اليت أ طلقناها، من املنتظر أ ن حيقق املغرب، اإ

 .. ويه نس بة مل تتحقق منذ س نوات، وتعد من بني ال عىل، عىل الصعيدين اجلهوي والقاري2021س نة 

الفال القطاع  يسجل  أ ن  املتوقع  يفوق  ومن  ممتزيا  منوا  الس نة،  هذه  بفضل   17يح، خالل  املائة،  يف 

 .اجملهودات املبذوةل لعرصنة القطاع، والنتاجئ اجليدة للمومس الفاليح

القطاعات، كصناعة الس يارات، والنس يج، والصناعات  كام حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، يف عدد من  

   .الإلكرتونية والكهرابئية
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ورمغ تداعيات هذه ال زمة، تتواصل الثقة يف بالدان، ويف دينامية  

يف املائة؛ وزايدة حتويالت املغاربة   16اقتصادان؛ كام يدل عىل ذكل ارتفاع الاستامثرات ال جنبية املبارشة، مبا يقارب  

 .يف املائة، اإىل غاية شهر غشت املايض  46املقميني ابخلارج، حبوايل 

وقد سامهت هذه التطورات، يف متكني املغرب من التوفر عىل احتياطات مرحية، من العمةل الصعبة،  

 .متثل س بعة أ شهر من الواردات

  1التضخم، يف حدود    ورمغ الصعوابت والتقلبات، اليت تعرفها ال سواق العاملية، فقد مت التحمك يف نس بة

 .يف املائة، بعيدا عن النسب املرتفعة لعدد من اقتصادات املنطقة

ويه لكها مؤرشات تبعث، وهلل امحلد، عىل التفاؤل وال مل، وعىل تعزيز الثقة، عند املواطنني وال رس،  

 .وتقوية روح املبادرة دلى الفاعلني الاقتصاديني واملستمثرين

هذا اجملهود الوطين، ل س امي من خالل الاستامثر العمويم، ودمع وحتفزي   وادلوةل من هجهتا، س تواصل 

 .املقاولت

الوطنية   وبروح  العمل، بلك مسؤولية،  ونواصل  واقعيني،  نبقى  أ ن  ينبغي  الإجيايب،  الس ياق  ويف هذا 

 .العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض اخلطاابت السلبية

الف ابلتزنيل  فيتعلق  الثالث،  البعد  املشاريع أ ما  من  متاكمةل،  مجموعة  طالق  واإ التمنوي،  للمنوذج  عيل 

 .والإصالحات من اجليل اجلديد

ننا نتطلع أ ن تشلك هذه الولية الترشيعية، منطلقا لهذا املسار الإرادي والطموح، اذلي جيسد اذلاكء  واإ

 .امجلاعي للمغاربة

طار وهنا جيب التذكري، بأ ن المنوذج التمنوي ليس خمططا للتمنية، مب  منا هو اإ فهومه التقليدي اجلامد، واإ

آفاقا واسعة أ مام امجليع  .عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح أ

ويشلك "امليثاق الوطين من أ جل التمنية"، أ لية هامة لتزنيل هذا المنوذج؛ ابعتباره الزتاما وطنيا أ مامنا،  

 .وأ مام املغاربة
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 حرضات الس يدات والسادة، 

آفاقا واسعة، أ مام معل احلكومة والربملان،   ن المنوذج التمنوي يفتح أ اإ

 .بلك مكوانته

الرضورية   الوسائل  وتعبئة  وليهتا،  خالل  واملشاريع،  ال ولوايت  وضع  عىل  مسؤوةل  اجلديدة  واحلكومة 

طار تزنيل هذا المنوذج  .لمتويلها، يف اإ

ويه مطالبة أ يضا، ابس تكامل املشاريع الكربى، اليت مت اإطالقها، ويف مقدمهتا تعممي امحلاية الاجامتعية،  

 .اليت حتظى برعايتنا

ل فضل   طبقا  الصحية،  للمنظومة  حقيقي  بتأ هيل  القيام  هو  الرئييس،  التحدي  يبقى  الإطار،  هذا  ويف 

 .تاكمل بني القطاعني العام واخلاص املعايري، ويف

وهو نفس املنطق، اذلي ينبغي تطبيقه، يف تنفيذ اإصالح املؤسسات واملقاولت العمومية، والإصالح  

 .الرضييب، وتعزيزه يف أ رسع وقت، مبيثاق جديد وحمفز لالستامثر

الس ي  التناسق والتاكمل والانسجام، بني  املزيد من  العمومية،  ومبوازاة ذكل، جيب احلرص عىل  اسات 

 .ومتابعة تنفيذها

عىل   للمساعدة  أ لية  جلعلها  للتخطيط،  السامية  للمندوبية  معيق  اإصالح  لإجراء  ندعو  الغرض،  ولهذا 

التنس يق الاسرتاتيجي لس ياسات التمنية، ومواكبة تنفيذ المنوذج التمنوي، وذكل ابعامتد معايري مضبوطة، ووسائل 

 .حديثة للتتبع والتقومي

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

ن بداية هذه الولية الترشيعية، تأ يت يف مرحةل واعدة، ابلنس بة لتقدم بالدان  .اإ

وأ نمت، حكومة وبرملاان، أ غلبية ومعارضة، مسؤولون مع مجيع املؤسسات والقوى الوطنية، عىل جناح هذه  

 .والالزتام املسؤولاملرحةل، من خالل التحيل بروح املبادرة، 

فكونوا رعامك هللا، يف مس توى هذه املسؤولية الوطنية اجلس مية، ل ن متثيل املواطنني، وتدبري الشأ ن  

 .العام، احمليل واجلهوي والوطين، هو أ مانة يف أ عناقنا مجيعا

 .فال خياف ظلام ول هضام". صدق هللا العظمي قال تعاىل: "ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن،

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
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 . جاللة الملك يهنئ السيد النعم ميارة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين ▪
 

 

برقية   السادس،  محمد  املكل  اجلالةل  صاحب  بعث 

انتخابه   مبناس بة  ميارة  النعم  الس يد  اإىل  جمللس  هتنئة  رئيسا 

 .املستشارين

هتانئه   عن  الربقية،  هذه  يف  املكل،  جالةل  وأ عرب 

طرف   من  هبا  حظي  اليت  الثقة  عىل  ميارة  للس يد  اخلالصة 

 .مكوانت اجمللس

الربقية   هذه  جاء يف  بفضل "ومما  بأ نك،  اليقني  ولنا 

خالص  مسارك النضايل، وما تتحىل به من روح املسؤولية العالية، وملا هو مشهود كل به   من غرية وطنية صادقة، واإ

ووفاء لثوابت ال مة ومقدساهتا، لن تدخر هجدا قصد الهنوض مبهامك عىل أ حسن وجه، والعمل، مبعية اكفة أ عضاء  

جملس املستشارين احملرتمني، عىل ترس يخ املاكنة املمتزية للمجلس يف البناء املؤسيس الوطين، من خالل الرفع من  

مع مواصةل تفعيل دوره يف جمال ادليبلوماس ية املوازية، ولك ذكل يف تاكمل وانسجام مع    أ دائه، ترشيعيا، ورقابيا،

 ." جملس النواب، ملا فيه خدمة الصاحل العام، وادلفاع عن القضااي العادةل لل مة

ذ ننوه هبذه املناس بة ابلعمل اخمللص واجلاد لسلفك الس يد حكمي بن شامش،  "وأ ضاف جالةل املكل   واإ

ننا   ندعو هللا تعاىل أ ن يوفقك، واكفة أ عضاء اجمللس، ملا فيه مصلحة الوطن واملواطنني. مع سابغ عطفنا وموصول فاإ

 املصدر: ومع".                                                                                                          رضاان
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 جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين  ▪
 

عقد   من ادلس تور  63طبقا ل حاكم الفصل  

جلسة معومية    2021أ كتوبر    9اجمللس يوم السبت  

ترأ سها    لنتخاب رئيس جملس املستشارين  خصصت

 الس يد املستشار محمود عرشان.

عن   الانتخابية  العملية  هذه  أ سفرت  وقد 

جمللس   جديدا  رئيسا  ميارة  النعم  الس يد  انتخاب 

 املستشارين. 

ولهذه املناس بة أ لقى الس يد النعم ميارة لكمة  

 ييل نصها الاكمل: يف ما 

  .بسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم عىل خري املرسلني"

 ، الس يدات والسادة املستشارين الربملانيني احملرتمني 

 ، حرضات الس يدات والسادة احلضور 

املستشارين، أ ن  يسعدين، يف هذه اللحظة املمزية، اليت مت انتخايب فهيا لتحمل مسؤولية رئاسة جملس  

أ عرب عن امتناين العظمي وشكري الكبري لمك مجيعا مبختلف انامتءاتمك الس ياس ية وروافدمك النقابية واحمللية واملهنية،  

ايها، لتقدل هذه املسؤولية الوطنية النبيةل بثقلها ادلس توري واملؤسيس وبأ مهية ال دوار  عىل الثقة اليت منحمتوين اإ

 ن القيام هبا. املُناط مبجلس املستشاري

غلبية احلكومية عىل ترش يحي لهذه املسؤولية.   وأ ود أ ن أ غتمن هذه الفرصة يك أ شكر التحالف املكون لل 

هنا ملسؤولية جس مية طوقمتوين هبا. نه لرشف كبري أ ن أ حظى هبذه الثقة الغالية. واإ  اإ

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛ 

تقدم لمك ابلهتنئة عىل الثقة اليت حظيمت هبا من طرف الناخبات  امسحوا يل أ ن أ ستمثر هذه املناس بة ل  

والناخبني. ولن يفوتين أ يضا، أ ن أ توجه ابلشكر والعرفان والتنويه جبهود اكفة املستشارات واملستشارين املنهتية  

أ ن اجمللس س يظل الرؤساء اذلين حتملوا مسؤولية رئاسة اجمللس، ونؤكد هلم  مدينا    وليهتم، ويف مقدمهتم لك 

 جلهودمه ومساهامهتم يف الهنوض بأ دواره الترشيعية والرقابية وادلبلوماس ية. 

 

 جلسات انتخاب الرئيس وهياكل المجلس...

والمؤقتة....    
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دارة الربملانية عىل ما تقوم   ويف هذا الس ياق أ قدم شكري وامتناين لالإ

همام، وأ عرب عن تقديري ملا تزخر به من كفاءات  به من أ دوار وما تهنض به من  

 وطاقات لها مين لك الاحرتام والتنويه. 

 ، حرضات الس يدات والسادة

ننا اليوم امام مسؤولية جس مية وعظمية، ابلنظر للس ياقات الوطنية وادلولية املطروحة وللتحدايت الكربى   اإ

للتوجهيات امللكية السامية، ومهنا عىل وجه اخلصوص ما ورد يف اخلطاب  اليت ينبغي علينا مجيعا أ ن نرفعها تنفيذا  

السايم جلالةل املكل محمد السادس نرصه وأ يده مبناس بة افتتاح ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية ال وىل للولية  

، ملواصةل مسرية احلادية عرش، واذلي أ كد فيه جاللته عىل رضورة "تضافر اجلهود، حول ال ولوايت الاسرتاتيجية

التمنية، ومواهجة التحدايت اخلارجية" من خالل أ بعاد ثالثة ومهنا عىل وجه اخلصوص تعزيز ماكنة املغرب وادلفاع  

طالق جيل جديد من الإصالحات.  نعاش الاقتصاد والتزنيل الفعيل للمنوذج التمنوي واإ  عن مصاحله العليا، ومواصةل اإ

 ، حرضات الس يدات والسادة

الوطين، ابلنظر    2011ور  لقد خص دس ت املؤسيس  البناء  املستشارين مباكنة خاصة وممتزية يف  جملس 

لرتكيبته املتنوعة واملتعددة التخصصات املشهود هلم ابلكفاءة والنضج الس يايس يف التعامل مع لك القضااي ويف لك  

أ   خمتلف  يف  الربملانية  واحلياة  العمويم  النقاش  خاللها  من  أ غنوا  اليت  والاقتصادية  احملطات،  الس ياس ية  بعادها 

 والاجامتعية. 

وعليه فاإن أ ولوايتنا ترتبط أ يضا مبواصةل هذا املسار، من خالل الاخنراط القوي يف تفعيل التوجهيات  

مرحةل   اإىل  ابجمللس  والانتقال  الترشيعي،  املس توى  عىل  املرتقب  احلكويم  الربانمج  ومضامني  السامية،  امللكية 

د الفضىل لمتثيل ال مة عىل املس توى الترشيعي، كام الرقايب ويف تقيمي الس ياسات العمومية  جديدة يف جتس يد املقاص

 كام يف العمل ادليبلومايس، خدمة للصاحل العام وللقضااي الوطنية الكربى ويف مقدمهتا قضية الوحدة الرتابية. 

لتعزيز هذه ادلينامية، وضامن    وأ مام جملس نا اليوم، أ هيا الس يدات والسادة، هممة اختيار ال ليات املناس بة

حضور املؤسسة يف اإطار من التوازن والتعاون مع ابيق املؤسسات ادلس تورية وخصوصا مع جملس النواب، ويف  

العام، الرأ ي  أ مام  به  تليق  اليت  الترشيعية ابحلكومة، ومتكني هذه اجمللس من الصورة  يف ظل    عالقة املؤسسة 

واملسؤوليات الكربى اليت عكس هتا أ مهية القضااي اليت أ ثريت حتت هذه القبة،    املوسعة،الصالحيات ادلس تورية  

 ومدى تفاعل مكوانهتا مع قضااي خمتلف الفرقاء الاقتصاديني والاجامتعني بل ومع خمتلف املتدخلني. 
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وتبقى هذه الولية حامسة يف ترس يخ املكتس بات وحتقيق املزيد من  

قلمييا ودوليا ابس تقراره وبقدرة مؤسساته عىل   الاشعاع للمنوذج املغريب املتفرد اإ

طاراستيعاب التفاعالت اجملمتعية والاقتصادية يف   حضاري أ صيل واس تعداده   اإ

 القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده. ادلامئ للريق حبياة املواطنات واملواطنني، حتت  

 ، حرضات الس يدات والسادة املستشارين الربملانيني احملرتمني

ن ال نظار اليوم، عىل امتداد الوطن شاخصة ابجتاه الربملان   ويه تنظر بشغف ميلؤه ال مل،    والربملانيني،اإ

الطموحات، وأ ن ي الآمال املرجوة، يف هذه  أ ن تكون اخملرجات حبجم  اإىل سقف  الترشيعي والرقايب  املنتوج  رتقي 

 املرحةل الواعدة ابلنس بة لتقدم بالدان. 

فاإن   احلقيقي ذلكل،  الربملاين وحتويل    التحدي  أ ن نواصل مجيعا الارتقاء ابلعمل  اليوم هو  يواهجنا  اذلي 

ويف احرتام    "فضاء للنقاش البناء، وللخربة والرزانة واملوضوعية، بعيدا عن أ ي اعتبارات س ياس ية، جملس نا املوقر اإىل

 اتم حلقوق مجيع املكوانت، أ غلبية ومعارضة، فرقا ومجموعات وأ فرادا ونساء وش بااب.

ثبات انامتئنا اإىل حزب جامع حاضن، امسه   ن التحدي احلقيقي هو قدرتنا امجلاعية، ابلفعل ل ابلقول، عىل اإ اإ

انامتء   هو  اليوم  انامتئنا  ن  اإ الضيقة..  واحلزبية  الس ياس ية  ال ولية والانامتءات  بعيدا عن الانامتءات  املغربية،  اململكة 

 ا... للوطن، ودفاعنا هو عن مصلحة الوطن عىل ما سواه

 حرضات الس يدات والسادة املستشارين الربملانيني احملرتمني 

 يف اخلتام أ جدد شكري وتقديري لثقتمك 

 يدا يف يد، لنواصل بلك صدق وأ مانة صناعة الارتقاء ابلعمل الربملاين؛  •

  يدا يف يد خلدمة الصاحل العام؛  •

 يدا يف يد من أ جل الوطن؛  •

 " وبراكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل 

 

 

 

 مجلس المستشارين  
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 النتخاب هياكل المجلس. جلسة عامة   ▪
يوم    مساء  املستشارين،  جملس  عقد 

معومية  2021أ كتوبر    10  ال حد جلسة   ،

اجمللس،   مكتب  أ عضاء  لنتخاب  خصصت 

  63طبقا ل حاكم الفصل  ورؤساء اللجان ادلامئة،  

 .من ادلس تور

عن التصويت  معلية  النتاجئ    وأ سفرت 

  التالية: 

 

 السادة والس يدة أ عضاء مكتب اجمللس:  ❖

 خلفاء الرئيس السادة   •

 .ول لرئيس جملس املستشارينال  ليفة اخل محمد حنني عن فريق التجمع الوطين لل حرار،  الس يد املستشار ▪

 لرئيس اجمللس. ثاينال ليفة اخل أ محد اخشيشن عن فريق ال صاةل واملعارصة،  الس يد  املستشار ▪

 لرئيس اجمللس. ثالثال ليفة اخل فؤاد قديري عن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، الس يد  املستشار ▪

 لرئيس اجمللس.  رابع الليفة اخل املهدي عمتون عن الفريق احلريك، املستشار الس يد  ▪

 .س لرئيس اجمللساماخلليفة اخل عبد السالم بلقشور عن الفريق الاشرتايك، املستشار الس يد  ▪

 احملاس بون السادة     •

 ، حماسب اجمللس. محمد سامل بمنسعود عن فريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب املستشار الس يد ▪

 ، حماسب اجمللس.ميلود معصيد عن الاحتاد املغريب للشغل املستشار ▪

 حماسب اجمللس. عبد الاهل حفظي عن الاحتاد العام ملقاولت املغرب، املستشار الس يد ▪

 ال مناء السادة   •

 ، أ مني اجمللس. مصطفى مشارك املستشار الس يد  ▪

 اجمللس. ، أ مني جواد الهاليل عن فريق التجمع الوطين لل حراراملستشار الس يد   ▪

 .، أ مينة اجمللسصفية بلفقيه عن ال صاةل واملعارصةاملستشارة الس يدة  ▪
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 : رؤساء اللجان ادلامئة السادة   ❖

الس يد   ▪ الاشرتايكاملستشار  الفريق  عن  مكنيف   : عزيز 

 . رئيس جلنة العدل والترشيع وحقوق الانسان

  :مسعود أ كناو عن فريق ال صاةل واملعارصة املستشار الس يد   ▪

 . رئيس جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية

جلنة ادلاخلية وامجلاعات    رئيس  :عبد الرمحن ابليال عن التجمع الوطين لل حرار  املستشار الس يد ▪

 .ةالرتابية والبنيات ال ساس ي

رئيسة جلنة اخلارجية    :انئةل مية التازي عن فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرباملستشارة الس يدة   ▪

 . وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني ابخلارج 

رئيس جلنة التعلمي والشؤون الثقافية    : عبد الرمحن ادلرييس عن الفريق احلريك  املستشار الس يد ▪

 . والاجامتعية

رئيس جلنة القطاعات    : ن الطرمونية عن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادليةعامث  املستشار الس يد ▪

 .الإنتاجية

 كام متزيت هذه اجللسة العمومية بتقدمي رؤساء وأ عضاء الفرق واجملموعات النيابية مبجلس املستشارين 

 : السادة رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات الربملانية  ❖

 . رئيس فريق التجمع الوطين لل حرار البكوري:محمد   املستشار الس يد ▪

 . رئيس فريق ال صاةل واملعارصة :املرابط امخلار املستشار الس يد ▪

 . رئيس فريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية :عبد السالم اللباراملستشار الس يد  ▪

 . لفريق احلريك ارئيس  :امبارك الس باعياملستشار الس يد  ▪

 . لفريق الاشرتايكا يس رئ  :يوسف ايذياملستشار الس يد  ▪

 . رئيس فريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب :عبد اللطيف مس تقمياملستشار الس يد  ▪

 . ريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب فرئيس  :محمد يوسف العلوياملستشار الس يد   ▪

آمال العمرياملستشارة الس يدة  ▪  .رئيسة فريق الاحتاد املغريب للشغل :أ

 . عبد الكرمي شهيد منسق مجموعة ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي املستشار الس يد ▪

 . الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل  مجموعةمنسق  :خلهين الكرش  املستشار الس يد ▪

 .منسق مجموعة العداةل الاجامتعية والتمنية املس تدامة :املصطفى ادلحامين املستشار الس يد  ▪
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 بالغ لمكتب مجلس المستشارين   ▪
 2021أكتوبر    11اإلثنين  

 

 

  11  الإثنني  يومه  املستشارين  جملس   مكتب  عقد

  رئيس  برئاسة  اجامتعا   2021  أ كتوبر

 أ عامل  جدول  يف  للتداول  خصص  ،ميارة النعم  الس يد اجمللس

 اجلديدة.  وليته من ال ول ال س بوع  برمس اجمللس

  رئيس   الس يد  اس تحرض  ،الاجامتع   هذا   مس هتل   يف 

  اليت   والرهاانت   التحدايت   املكتب  أ عضاء  والسادة   اجمللس

  لعب   عىل  اجمللس   عزم   مؤكدين   الربملان،  عىل   املرحةل  تفرضها

  الس ياسات  وتقيمي   واملراقبة   الترشيع  مس توى  عىل   أ دواره   اكمل

  مواكبة   صعيد  عىل   وكذا  الربملانية،  وادلبلوماس ية  العمومية

 ية مولو   رؤية  مضن  وأ يده  هللا  نرصه  السادس  محمد  املكل  اجلالةل   صاحب  أ طلقها  اليت  الكربى   الإصالحية  ال وراش

 املس تقبل.  ملغرب  متبرصة

آخر  صعيد   وعىل   احلكويم،   الربانمج  ومناقشة  لتقدمي  الزمنية  اجلدوةل   يف  اجمللس  مكتب  تداول  فقد  ،أ

  الربانمج   لتقدمي   الزوال  بعد  اخلامسة  الساعة  عىل  2021  أ كتوبر  11  الإثنني  يومه  مشرتكة  جلسة  عقد  تقرر  حيث

  عىل  2021 أ كتوبر  13 ال ربعاء يوم  معومية  جلسة  اجمللس يعقد  أ ن عىل   احلكومة، رئيس الس يد دلن  من احلكويم

 احلكومة.   رئيس  الس يد  رد  اإىل  الاس امتع   جلسة   مبارشة  تلهيا  احلكويم،  الربانمج  ملناقشة  الزوال  بعد  الرابعة  الساعة

  اإىل   الرؤساء  ندوة  دعوة  تقرر  فقد  احلكويم،  الربانمج  ملناقشة  اخملصصة  اجللسة  مضن  املناقشة  ولرتتيب

 صباحا.  عرشة احلادية الساعة عىل 2021 أ كتوبر 12 الثالاثء يوم اجامتع  قدع

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب... 

والمؤقتة....    
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 . الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي    جلسة عمومية مشتركة لتقديم  ▪
 

  

  ، س تورادل  من  88  الفصل  ملقتضيات  طبقا

  يوم   مشرتكة  معومية  جلسة  مبجلس يه  الربملان  عقد

  النواب   جمليس   رئيسا  ترأ سها   أ كتوبر  11  الإثنني

  الطاليب   راش يد  الس يدين  التوايل  عىل  واملستشارين

  احلكومة  رئيس   لتقدمي  خصصت  ميارة   والنعم  العلمي

  للربانمج   الرئيس ية   اخلطوط  أ خنوش  عزيز  الس يد

  خمتلف   يف  به  القيام  احلكومة  تنوي  اذلي  احلكويم

 ميادين  يف  وابل خص  الوطين،  النشاط  جمالت

  والثقافية   والبيئية  والاجامتعية  الاقتصادية   الس ياسة

 .واخلارجية

  ابخلصوص   هتم  واليت  احلكويم  الربانمج  حماور  أ مه  املناس بة  هبذه  احلكومة  رئيس   الس يد  اس تعرض  وقد

  والالزتام   أ لياته،  وتعزيز  ادلميقراطي  الاختيار  وحتصني  (،19  )كوفيد  فريوس   بتفش   املرتبطة  ال زمة  من   بنجاح  اخلروج

 اجلديد  التمنوي المنوذج مضامني بتفعيل

  للحكومة  العرش   امات الالزت   وكذا  احلكويم،  للربانمج  الرئيس ية  املوهجة  للمبادئ  أ خنوش  الس يد  تطرق  كام

  ادلوةل   راكئز  بتدعمي   وتتعلق  احلكومة  علهيا  ستنكب   اليت  ال ولوايت  اإىل   أ يضا  مشريا  ،2026  –  2021  الفرتة   خالل

  عن   فضال  العمويم،  التدبري  يف  اجليدة  احلاكمة  وتكريس  التشغيل،  لفائدة  الوطين  الاقتصاد   وحتفزي  الاجامتعية،

رساء  .والترشيعي التنفيذي ازيناجله بني للتعاون وطيدة عالقة  اإ

  ال زمة   من  للخروج  وطموحة  واقعية  اإجاابت  يقدم   احلكويم   الربانمج   أ ن  عىل   احلكومة  رئيس  وأ كد

  اجلديد   التمنوي  المنوذج   خمرجات  تفعيل  تبتغي   اإجراءات   حزمة   خالل   من  وثبات،   بعزمية  املس تقبل  واسترشاف

جابة  تقدمي   قصد   احلكومية   لل غلبية  املشلكة   ال حزاب  برامج  تضمنهتا  اليت   والإجراءات    أ ولوايت   عىل   رصحية  اإ

 .واملواطنني املواطنات

  السامية   امللكية  التوجهيات  من  وفلسفته  روحه  يس متد  احلكويم  الربانمج  أ ن  أ خنوش  عزيز  الس يد  وأ وحض

  التارخيي   وثراهئا  ملكةامل   ثوابت  من  انبع  مرشوع   أ نه  مربزا  للمملكة،  اجلديد   التمنوي  المنوذج   مضامني  مع  ويتقاطع 

ماكنياهتا، وتنوع  هويهتا وتعدد ثقافهتا وحيوية  .واملس تدامة املندجمة التمنية لآفاق مسترشف   اإ

 

لتقديم ومناقشة البرنامج الحكومي    جلسات عمومية  

والمؤقتة....    
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 جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي  ▪
 

 

الفصل   ل حاكم  ادلس تور    88طبقا  من 

عقد  271واملادة   ادلاخيل،  النظام  جماس    من 

جلسة   2021أ كتوبر    13يوم ال ربعاء    املستشارين

ملناقشة الربانمج احلكويم، اذلي   خصصتمعومية  

املشرتكة   اجللسة  يف  احلكومة  رئيس  الس يد  قّدمه 

 .2021أ كتوبر  11جملليس الربملان يوم الإثنني 

رؤساء  وخالل   تعاقب  اجللسة  هذه 

ال الربملان فومنسقي  واجملموعات  عىلرق  لقاء  ية  اإ  

 . وقعه، مواقفهم من مضامني الربانمج احلكويممداخالهتم اليت أ برزوا فهيا، لك من م

الفرق   مداخالت  عىل  رده  معرض  الربانمج  واجملموعات  ويف  واقعية  عىل  التأ كيد  أ خنوش  الس يد  جدد 

غلبية احلكومية، مؤكدا عىل رضورة تظافر هجود امجليع،   احلكويم القامئ عىل توافقات بني ال حزاب الثالثة املشلكة لل 

 .19- التمنية املرجوة يف ظل الظرفية الراهنة اليت تتسم جباحئة كوفيدأ غلبية ومعارضة، للميض قدما يف سبيل حتقيق 

  الس يد عزيز أ خنوش ويف هذا الصدد، شدد  

خلق   أ جل  من  الاستامثرات  تعزيز  اإىل  احلاجة  عىل 

فرص الشغل وحتقيق التمنية للبالد والرخاء للمواطنني،  

مشريا اإىل أ ن مجيع اجلهات وامجلاعات الرتابية ابململكة  

تكون أ ن  الوطنية    جيب  وال وراش  للربامج  امتدادا 

 .قصد تزنيلها ابلشلك ال مثل عىل أ رض الواقع
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 . االتحاد العربي للنق ابات رئيس    رئيس مجلس المستشارين يستقبل  ▪
 

 

أ شاد رئيس الاحتاد العريب للنقاابت، الس يد  

التالييل،   ال ربعاء  مصطفى  ، 2021أ كتوبر    13يوم 

املغرب   اليت شهدها  بنجاح الاس تحقاقات الانتخابية 

 .مؤخرا

التالييل الس يد  لواكةل    ،وقال  ترصحي  يف 

نباء، عقب اس تقباهل من قبل رئيس   املغرب العريب لل 

ن الهدف من  جملس املستشارين، الس يد النعم ميارة ، اإ

بنجاح احملطات الانتخابية ال خرية  "زايرته هو   الهتنئة 

 ."ابملغرب

وأ شار اإىل أ نه معل اإىل جانب الس يد النعم ميارة طيةل الس نوات ال خرية يف اإطار الاحتاد العريب للنقاابت،  

ي  ذ الس يد ميارة هو أ حد رفاقنا يف احلركة النقابية العربية، حيث أ نه عضو بقيادهتا وأ مانهتا واملكتب التنفي "موحضا أ ن  

 ". وانئب رئيس الاحتاد العريب للنقاابت

ن الس يد التالييل نقل هل هتنئة أ عضاء الاحتاد العريب للنقاابت،  من جان  اذلين  "به، قال الس يد ميارة اإ

 ".هنأ وا املغرب عىل جناحه يف مجيع الاس تحقاقات الفارطة 

العريب، مؤكدا عىل   العامل  النقايب اجلاد واحلر والزنيه يف  للعمل  اململكة  الس يد ميارة عن دمع  وأ عرب 

جلهود والعمل داخل الاحتاد العريب للنقاابت من أ جل حتسني وضعية العامل والعامالت يف  رضورة بذل مزيد من ا

 عام.  املغرب ويف العامل العريب بشلك
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 اإلشراف 
 

 

 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل  ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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